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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het buitengebied van de gemeente Bunschoten is gelegen in de open zone tussen de 
Veluwe en de randmeren rond de Flevopolders. Het gebied heeft een open karakter 
en sluit aan de west- en oostzijde aan op de open polders van respectievelijk Eemnes 
en Nijkerk. Centraal is de bebouwing gelegen van de kernen Spakenburg en Bun-
schoten. 
 
Het vigerende bestemmingsplan landelijk gebied dateert uit 1986. Dit plan is in de 
loop van de tijd, door middel van diverse partiële herzieningen en wijzigingsplannen 
enigszins aangepast. Dit betekent dat in het gebied een groot aantal andere aanvul-
lende juridische regelingen gelden. 
De gemeente heeft besloten om nu het vigerende plan te herzien vanwege de wette-
lijke verplichting om dit elke 10 jaar te doen. De herziening heeft verder ondermeer de 
volgende doelstellingen: 
• verhogen eenheid en helderheid in de verschillende juridische regelingen in het 

plangebied;  
• actualisering van de ondergrond van de plankaarten; 
• actualisering van de situering, omvang en functievervulling van de agrarische en 

overige percelen in het gebied; 
• realiseren overzicht en verwerking van het sinds 1986 verschenen ruimtelijke 

beleid van de provinciale en nationale overheden; 
• inspelen op ontwikkelingen in de functievervulling van het landelijke gebied, denk 

aan landbouw, recreatie en natuurontwikkeling. 
 
De gemeente wil dat er een helder en overzichtelijk juridisch plan wordt opgesteld, dat 
duidelijkheid en rechtszekerheid biedt aan de gebruikers en bewoners van het gebied. 
Daarnaast moet het plan flexibiliteit bieden ten behoeve van gewenste veranderingen, 
die deels op dit moment nog niet te voorzien zijn.  

1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 

Het plangebied omvat nagenoeg het totale buitengebied van de gemeente Bunscho-
ten, met uitzondering van de komende uitbreidingen van de woongebieden in Eemdijk 
en ten oosten van Bunschoten en Spakenburg. Te zijner tijd zal ook het ontwikke-
lingsgebied voor het nieuwe bedrijfsterrein uit het plangebied worden geschrapt.  

1.3 Werkwijze 

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied is opgesteld in een nauwe samenwerking 
van de gemeente met de bewoners en gebruikers van het gebied, betrokken organisa-
ties en adviesbureau. De volgende planstappen zijn ondernomen: 
 
1. Nulinventarisatie 
Bij de start van het planproces is aan de hand van de zogenoemde “nulinventarisatie” 
een zo volledig mogelijk beeld verkregen van de verschillende bedrijfsmatige activitei-
ten in het buitengebied. Hierbij is ook de aanwezige bebouwing geïnventariseerd. Met 
name is aandacht besteed aan de agrarische hoofdfunctie van het gebied. 
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2. Nota van Uitgangspunten  
De tweede stap betreft de opstelling van een zogenaamde Nota van Uitgangspunten. 
In deze Nota is een overzicht gegeven van het relevante beleid van de nationale, pro-
vinciale overheden. Bovendien is ingegaan op het gemeentelijke beleid en richtlijnen 
van onder andere Waterschap Vallei & Eem. Ook zijn de resultaten weergegeven van 
onderzoek naar de belangrijkste functies in het gebied, waarbij niet alleen de huidige 
situatie maar ook tendensen of toekomstige ontwikkelingen zijn beschreven. 
 
Met behulp van de resultaten van de beschreven onderzoeken, de discussies met 
betrokken organisaties en de vakspecialisten van het adviesbureau is een visie opge-
steld over de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het buitengebied van 
Bunschoten. 
 
3. Communicatie 
De Nota van Uitgangspunten is besproken met de klankbordgroep in een overleg op 
29 oktober 2003. Op 14 april 2004 heeft een gemeentelijke workshop plaatsgevonden, 
waarbij vanuit de gemeente op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau op de Nota is 
gereageerd. Tenslotte is de Nota besproken op de vergadering van de Commissie 
Grondgebiedzaken van 16 juni 2004. 
 
4. Voorontwerp bestemmingsplan 
Het voorontwerp is opgesteld op basis van de gegevens van de nulinventarisatie, de 
Nota van Uitgangspunten en de uitkomsten van het overleg met de klankbordgroep en 
het bestuurlijke en ambtelijke overleg. In het voorontwerp zijn de analyses en de visie-
vorming aangevuld en gecorrigeerd en heeft een uitwerking van voorschriften en 
plankaarten plaatsgevonden. 
 
5. Ontwerp bestemmingsplan 
Het voorontwerp is aangepast op basis van de gegevens van de inspraak en artikel 
10-reacties, het overleg met de PPC en het bestuurlijke en ambtelijke overleg. Dit 
heeft geresulteerd in het ontwerp bestemmingsplan. 

1.4 Leeswijzer 

In dit ontwerp bestemmingsplan wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het beleidskader 
van de Rijksoverheid, de provincie Utrecht en de regio’s waar de gemeente Bunscho-
ten deel van uitmaakt. Ook komt het gemeentelijke beleid aan de orde. 
 
In hoofdstuk 3 is de actuele situatie voor de verschillende ruimtelijke aspecten be-
schreven. Bij ieder aspect wordt tevens ingegaan op de te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen en de uitgangspunten, doelstellingen en aandachtspunten voor de 
planopzet. 
 
De integrale visie, waarin alle sectorale gegevens worden verwerkt en de belangen 
worden afgewogen, wordt in hoofdstuk 4 weergegeven. Daarna volgt de juridische 
planopzet voor het bestemmingsplan die in hoofdstuk 5 is verwerkt. 
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2  BELEIDSKADER 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid 
voor het bestemmingsplan buitengebied op rijks-, provinciaal, regionaal en lokaal ni-
veau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de huidige situatie en nieuwe ontwikke-
lingen plaats kunnen vinden. Het beschreven beleidskader is daarmee één van de 
belangrijkste bouwstenen voor de visie op het plangebied en de opzet van de juridi-
sche regelingen. 

2.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte/ 2005 
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Ne-
derland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia. 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de ver-
schillende ruimtevragende functies. Het beperkte oppervlak dat Nederland ter be-
schikking heeft, maakt het nodig dit op een efficiënte en duurzame wijze te doen en 
niet alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin vorm te geven. Daarbij is het 
belangrijk dat iedere overheidslaag in staat wordt gesteld de eigen verantwoordelijk-
heid waar te maken. Meer specifiek richt het kabinet zich in het nationaal ruimtelijk 
beleid op: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevor-
dering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van be-
langrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Deze vier 
doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd en zijn een uitdrukking van de 
voornaamste ruimtelijke beleidsopgaven die het kabinet ziet voor de kortere en lange-
re termijn.  
 
Grondgebonden landbouw: De grondgebonden landbouw is een belangrijke economi-
sche en landschappelijke drager van het landelijk gebied. De productie van agrarische 
producten kan niet altijd voldoende opleveren om een landbouwbedrijf op lange ter-
mijn te continueren. Van de provincies wordt verwacht dat zij sturing geven aan de 
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw en daarmee rekening houden met de 
wens van de landbouwbedrijven om hun bedrijfsvoering te verbreden. 
 
Vrijkomende agrarische bebouwing: Het rijk wil de mogelijkheden om vrijkomende 
bebouwing te gebruiken voor niet-agrarische functies verruimen. Gemeenten bepalen, 
op basis van algemene richtlijnen van provincies, welke veranderingen wel en welke 
niet zijn toegestaan. Uitbreiding van het ruimtebeslag van deze bebouwing is niet toe-
gestaan. 
 
Ecologische Hoofdstructuur: De buitendijkse gebieden in het plangebied liggen deels 
binnen de netto begrensde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hier geldt een basis-
bescherming, waarbij de beheerder verplicht is zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het gebied. 
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Nationaal landschap Arkemheen-Eemland: Provincies zijn verantwoordelijk voor de 
uitwerking van het beleid voor nationale landschappen. Provincies nemen, op basis 
van de globale begrenzing uit de Nota Ruimte een gedetailleerde begrenzing van de 
nationale landschappen op in hun streekplannen en werken daarin de per nationaal 
landschap benoemde kernkwaliteiten uit. Deze zijn leidend voor de ruimtelijke ontwik-
keling. Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het nationale landschap Arkem-
heen-Eemland. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid: De toeristisch-recreatieve betekenis van nationa-
le landschappen is groot en het is belangrijk dat deze in de toekomst toeneemt. In de 
nationale landschappen zal rekening moeten worden gehouden met ruimte voor nieu-
we vormen van toerisme en recreatie en uitbreiding van bestaande voorzieningen 
voor zover die aansluiten en passen in de kernkwaliteiten van het betreffende gebied. 
Daarnaast is van belang het segment van de extensieve, op de beleving van natuur 
en landschap gerichte recreatie. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
• Verbreding van de bedrijfsvoering kan nieuwe kansen bieden en bijdragen aan 

voortzetting van het agrarisch beheer van het cultuurlandschap. Bedrijven moeten 
zich duurzaam kunnen blijven ontwikkelen. 

• Het rijk wil de mogelijkheden om vrijkomende bebouwing te gebruiken voor niet-
agrarische functies verruimen. Gemeenten bepalen, op basis van algemene richt-
lijnen van provincies, welke veranderingen wel en welke niet zijn toegestaan. Uit-
breiding van het ruimtebeslag van deze bebouwing is niet toegestaan.  

• Nieuwe projecten of handelingen, die binnen of in de nabijheid van de EHS 
plaatsvinden en significante gevolgen kunnen hebben voor de te behouden waar-
den, zijn niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. In natuurgebieden geldt een ‘nee, tenzij’ af-
weging voor nieuwe plannen of activiteiten. 

• Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het nationale landschap Arkem-
heen-Eemland. De kernkwaliteiten van het gebied zijn: extreme openheid, slagen-
verkaveling en veenweidekarakter. Deze zijn leidend voor de ruimtelijke ontwikke-
ling.  

• Met name voor extensieve recreatie dient de publieke toegankelijkheid van het 
landelijk gebied te worden vergroot, door middel van de aanleg van wandel-, fiets- 
en ruiterpaden, vooral in landbouw- en natuurgebieden. 

Waterbeleid in de 21e eeuw/ 2000 
Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’ is de zorg 
over het toenemend hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging 
van de waterspiegel. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen over-
stromingen en wateroverlast moet ten minste behouden blijven. De aanwezige ruimte 
mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor 
infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. Ruimte die nu beschik-
baar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet ten minste 
behouden blijven. De aanwezige ruimte mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de 
uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrij-
venterreinen.  
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Belangrijk onderdeel in het nieuwe waterbeleid is de watertoets. Water zal, meer dan 
nu, sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en het ruimtegebruik in Nederland. In de 
Startovereenkomst waterbeheer 21e eeuw is daarom overeengekomen dat alle ruimte-
lijke plannen vanaf medio februari 2001 een waterparagraaf dienen te bevatten en aan 
een watertoets zullen worden onderworpen. De watertoets is geen toets achteraf, 
maar een procedure om tot optimale inbreng van het waterbelang in ruimtelijke plan-
nen te komen, van locatiekeuze tot inrichting. Hierdoor is de verwachting dat de af-
stemming tussen RO en waterbeheer beter zal verlopen. In het kader van de ‘water-
toets’ heeft op 20 mei 2003 een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de 
waterbeheerders. Hierdoor zijn de waterbeheerders vanaf de start van de planvorming 
betrokken. Het verslag van het overleg is opgenomen in bijlage 1. De adviezen en 
informatie die uit dat overleg naar voren zijn gekomen zijn verwerkt in voorliggende 
toelichting. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
• In het bestemmingsplan dient het verslag van het ‘wateroverleg’ opgenomen te 

worden en dienen de adviezen en informatie die uit dat overleg naar voren zijn 
gekomen te worden verwerkt in het plan.  

Europese Kaderrichtlijn Water/ 2003 
De Europese Kaderrichtlijn gaat ervan uit dat water geen gewone handelswaar is, 
maar een erfgoed dat moet worden beschermd en verdedigd. Het hoofddoel van de 
richtlijn is daarop gebaseerd. De Kaderrichtlijn Water geeft het kader voor de be-
scherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat 
moet ertoe leiden dat: 
• aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze 

ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed; 
• verbetering van het aquatisch milieu wordt bereikt, onder andere door een forse 

vermindering van lozingen en emissies; 
• duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de 

beschikbare waterbronnen op lange termijn; 
• er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van 

grondwater. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
De doelstellingen van de Kaderrichtlijn die van belang zijn voor het plangebied zijn: 
• Het opstellen van een visie voor het stroomgebied Gelderse Vallei (reeds vol-

tooid); 
• Het bereiken van een 'goede ecologische toestand' (of 'goed ecologisch potenti-

eel'). Deze doelstelling is van toepassing op oppervlaktewater; 
• Het bereiken van een 'goede chemische toestand' van het oppervlaktewater; 
• Het beschermen, verbeteren en herstellen van alle grondwaterlichamen en het 

zorgen voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater;  
• Een vermindering van de grondwaterverontreiniging. 
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Nota Belvedère/ 1999 
In de Nota Belvedère wordt de relatie tussen het ruimtelijk beleid en de cultuurhistorie 
aangeduid. De doelstelling met betrekking tot het ruimtelijke beleid luidt: het erkennen 
en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit, in zowel het stedelijke als lan-
delijke gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen.  
Verspreid over heel Nederland worden de meest waardevolle cultuurhistorische ge-
bieden aangegeven, de zogenoemde ‘Belvedèregebieden’. Daar geldt een speciale 
aandacht voor het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en de 
daarvoor bepalende kwaliteiten.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• Het plangebied grenst aan de oostkant tegen het Belvedèregebied Arkemheen. 

EU-Vogelrichtlijn/ 1979 
De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn. Zij is in 1979 vastgesteld door de Raad van 
Europese Gemeenschappen en heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in 
het wild voorkomende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese Unie. De 
Vogelrichtlijn bestaat uit twee delen: een deel gaat over soortbescherming. Dat deel is 
reeds geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet (2002). Het tweede deel gaat over 
gebiedsbescherming. De gebiedsbescherming is voor een deel geïmplementeerd in 
de Natuurbeschermingswet. In de wijziging van de Natuurbeschermingswet wordt de 
bescherming van de gebieden verder uitgewerkt.  
 
De aanwijzing als speciale beschermingszone heeft niet alleen gevolgen voor het 
aangewezen gebied, maar ook voor het naastgelegen gebied via de zogenaamde 
externe werking. Dit wil zeggen dat ontwikkeling of gebruik van gronden die buiten het 
aangewezen gebied liggen van invloed kunnen zijn op het beschermde gebied. 
De aanwijzing tot vogelrichtlijngebied heeft geen consequenties voor het huidige ge-
bruik. Bestaande activiteiten kunnen over het algemeen worden voortgezet.  
Nieuwe activiteiten, die significante gevolgen kunnen hebben, moeten vooraf grondig 
worden onderzocht op hun gevolgen. Hoofdregel daarbij is als uit dit onderzoek  
(= passende beoordeling) blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het richtlijngebied 
worden aangetast mag geen toestemming worden verleend, tenzij er geen ander al-
ternatief is, er een dwingende reden van groot openbaar belang is en compenserende 
maatregelen worden getroffen.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
• In het plangebied zijn geen gebieden aangewezen als speciale beschermingszo-

ne onder de Vogelrichtlijn. Wel grenst het plangebied aan twee vogelrichtlijnge-
bieden: Eemmeer en Arkemheen. 

EU-habitatrichtlijn/ 1992 
De Habitatrichtlijn is een Europese richtlijn. Zij is in 1992 vastgesteld door de Raad 
van Europese Gemeenschappen en heeft tot doel de instandhouding van de natuurlij-
ke habitats en de wilde flora en fauna (kortweg habitattypen en soorten).  
De Habitatrichtlijn bestaat uit twee delen: een deel gaat over soortbescherming. Dat 
deel is reeds geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet (2002).   
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Uitsnede Streekplan Utrecht 2004 
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Het tweede deel gaat over gebiedsbescherming. De gebiedsbescherming is voor een 
deel geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. In de wijziging van de Natuur-
beschermingswet wordt de bescherming van de gebieden verder uitgewerkt. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• In en grenzend aan het plangebied zijn geen gebieden aangewezen als speciale 

beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. 
 
Flora- en faunawet/ 2002 
De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 in werking. De Flora- en faunawet is een 
raamwet: in de wet staan de hoofdlijnen van de regels. De uitwerking is geregeld in 
aparte besluiten en regelingen1. De wet richt zich op de bescherming van planten- en 
diersoorten. De Flora- en faunawet kent een 'zorgplicht'. Vanuit dit beginsel dient 
eenieder zò te handelen, of juist handelingen na te laten, dat de in het wild voorko-
mende dier- en plantensoorten daarvan géén of zo min mogelijk hinder ondervinden. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• Bij het maken van bestemmingsplannen waarbij functies gewijzigd worden, moet 

voorkomen worden dat conflicten met de Flora- en faunawet ontstaan. 

2.3  Provinciaal beleid 

Streekplan Provincie Utrecht/ 2004 
In het streekplan worden vier typen landelijk gebied onderscheiden. Het buitengebied 
van de gemeente Bunschoten valt voor het grootste deel in landelijk gebied 2. Kleine 
delen van het plangebied vallen nog in landelijk gebied 1 en 4. 

Landelijk gebied 1: hoofdfunctie stedelijk uitloopgebied 
De aanduiding landelijk gebied 1 is opgenomen voor bestaande situaties met meer 
dan circa 10 ha stadsrandfuncties en voor gebieden die zich (verder) als stedelijk uit-
loopgebied kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingsgebieden zijn in het plangebied 
aangegeven tussen de kom van Bunschoten/Spakenburg en bungalowpark Eemmeer. 
Juist vanwege de recreatieve functie voor het aangrenzend stedelijk gebied is het 
essentieel dat het gebied landschappelijk aantrekkelijk blijft en zo mogelijk verder 
wordt ontwikkeld. 

Landelijk gebied 2: hoofdfunctie agrarisch 
Landelijk gebied 2 bevat zowel gebieden met een sterke agrarische structuur als ge-
bieden met een minder sterke agrarisch structuur. Veel kernen –zoals Bunschoten– 
zijn geheel of grotendeels omsloten door landelijk gebied 2. Als gedurende de streek-
planperiode vestiging of uitplaatsing van stedelijke randactiviteiten aan de orde is, 
moet de agrarische structuur zo min mogelijk worden aangetast. 

Landelijk gebied 4: hoofdfunctie natuur 
De delen van de EHS met een duidelijk hoofdfunctie natuur hebben de aanduiding 
landelijk gebied 4. 

                                                      
1 Onder andere: Jachtbesluit, Besluit beheer en schadebestrijding dieren, Besluit faunabeheer, Besluit 

aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en Faunawet, Besluit vrijstelling beschermde dier- en planten-
soort, Regeling beheer en schadebestrijding, Flora- en faunawet, Bekendmaking lijsten beschermde in-
heemse diersoorten, Rode lijsten. 
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   Detail uitsnede
Milieubeleidsplan Utrecht 
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In aanvulling op de beschreven vierdeling is een aparte aanduiding gegeven aan de 
veenweidegebieden in het westen en noorden van onze provincie (waaronder het 
plangebied). Deze aanduiding veenweidegebied is een verbijzondering van de aan-
duidingen landelijk gebied 2, 3 en 4. Voor de landbouw gelden hier beperkingen, maar 
ook kansen: de verdieping en verbreding van de landbouw en de productie van groe-
ne diensten worden hier gestimuleerd. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
Voor het plangebied zijn onder andere de volgende punten van belang: 
• Ontwikkeling van de grondgebonden landbouw; versterking van de rol van de 

landbouw als drager van kenmerkende landschappelijke, ecologische en cultuur-
historische waarden;  

• Ontwikkeling van intensieve veehouderij binnen milieukundige randvoorwaarden 
met dien verstande dat dit niet ten koste mag gaan van de kenmerkende open-
heid;  

• Behoud van bestaande natuurwaarden in verspreide natuurgebieden;  
• Aanleg van ecologische verbindingszones als onderdeel van de EHS;  
• Agrarisch natuurbeheer is mogelijk en wordt gestimuleerd in de gebieden met 

hoge actuele en potentiële natuurwaarden;  
• Handhaving rust en openheid en stabiliteit in inrichting en beheer in belangrijke 

weidevogel- en ganzengebieden,  
• Versterking van recreatief medegebruik; 
• Het is vanzelfsprekend om de meer intensieve functies en stadsrandactiviteiten 

hierbij zo dicht mogelijk bij de kern te situeren en kwetsbare delen en de EHS te 
ontzien. Dit vraagt om een zorgvuldige locatiekeuze en inpassing van bijvoor-
beeld; 

• Het is cruciaal dat de bestaande functies in de EHS niet belemmerd worden. De 
EHS moet zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor extensieve vormen van recreatie, 
zoals wandelen en fietsen; 

• Het plangebied is een gebied waar, binnen (milieukundige) randvoorwaarden, 
schaalvergroting en specialisatie kansen hebben. De productieomstandigheden 
zijn hier zodanig dat voor de grondgebonden landbouw goede kansen zijn voor 
een duurzame ontwikkeling, veelal in combinatie met een rol bij het behoud van 
het bestaande karakteristieke (open) landschap. Het is een sterk landbouwgebied 
zonder grote ruimteclaims vanuit andere functies. 

Milieubeleidsplan Provincie Utrecht / 2004 
In het plan worden de doelstellingen en ambities voor het milieubeleid van de provin-
cie Utrecht voor deze periode beschreven.  
Het PMP bestaat uit twee onderdelen; het eerste onderdeel betreft het beleid, het 
tweede onderdeel is het actieprogramma.  
Bijna het gehele westelijk deel van het plangebied is aangewezen door de provincie 
als milieubeschermingsgebied voor stilte. Dit houdt in dat deze gebieden extra be-
schermd worden door de Provinciale Milieuverordening tegen toename van geluidsbe-
lasting en tegen ingrepen die tot verkleining en/of versnippering van deze gebieden 
leiden.  
Het gebied ten westen van de kern van Bunschoten en ten noorden van de Westdijk is 
een waterwingebied en heeft een bijbehorende boringsvrije zone. 
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Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• Het in het plangebied aanwezige grondwaterbeschermingsgebied en stiltegebied 

dienen in het plan opgenomen te worden voorzien van een bijbehorende be-
schermende regeling.  

Waterhuishoudingsplan Provincie Utrecht/ 2004 
In het plangebied richt het beleid zich in hoofdlijnen op de landbouw en langs de Eem 
op natuur. In de landbouwgebieden is waternatuur in de sloten aanwezig die behou-
den en versterkt dient te worden. De vrijwaringszone voor nieuwe bebouwing langs de 
dijken beslaat 175 m buitendijks en 100 m binnendijks.  
De waterkwaliteit in natuurgebieden dient op termijn te voldoen aan het streefniveau. 
In algemene zin geldt een stand-still voor de korte termijn wat betreft verstorende en 
vervuilende functies. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
• Als wateropgave wat betreft de waterkwaliteit wordt in het gehele gebied minimaal 

naar het MTR-niveau gestreefd. Per deelgebied (bijvoorbeeld de natuurgebieden) 
kan een betere waterkwaliteit worden nagestreefd dan het MTR-niveau. 

• De Eem en haar oevers vormen een ecologische verbindingszone tussen het 
Eemmeer en de Gelderse Vallei en moeten ontwikkeld worden als een recreatieve 
as in het Eemland.  
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2.4  Regionaal beleid 

Reconstructieplan Gelderse Vallei-Utrecht Oost/ 2004 
De reconstructiecommissie voor de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost heeft voor het 
gebied Gelderse Vallei-Utrecht Oost een reconstructieplan heeft opgesteld. De ge-
meente Bunschoten ligt in dit reconstructiegebied en ondervindt dan ook de gevolgen 
van het te voeren beleid. Het reconstructieplan spreekt zich uit over zaken als ontwik-
kelingsmogelijkheden (verbreding) voor de landbouw, zones voor veehouderijbedrij-
ven rondom bepaalde natuurgebieden, de relatie tussen water en wonen-landbouw-
natuur, verbetering kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater, recreatiemogelijk-
heden en nieuwe natuurgebieden.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
Het plangebied is in zijn geheel aangewezen als verwevingsgebied. Het reconstruc-
tieplan heeft de volgende gevolgen:  
• De grondgebonden landbouw blijft voor de open ruimte identiteit- en gezichtsbe-

palend.  
• Nieuwvestiging van agrarisch intensieve bedrijven is niet toegestaan. 
• Omvorming naar een volledig agrarisch intensief bedrijf is toegestaan mits wordt 

voldaan aan een aantal voorwaarden.  
• Vergroting van het bouwperceel vanwege uitbreiding van intensieve veehouderij is 

toegestaan mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. 
• Agrarische bedrijven kunnen door de doorgaande herverkaveling met de onroe-

rend goedbank verder groeien dan wel zich verbreden met agrarisch natuurbe-
heer of kleinschalige recreatie.  

• Het open polderlandschap blijft open. Via fiets- en wandelpaden wordt recreatie-
verkeer in goede banen geleid.  

• De Eem wordt verder versterkt als ecologische verbindingszone en krijgt een rol in 
de vernatting van Eemland en de waterberging. 

Natuurgebiedsplan Eemland/ 2002 
Met het natuurgebiedsplan wordt het behoud, de versterking, het herstel en de ont-
wikkeling van karakteristieke, zeldzame, bedreigde of moeilijk vervangbare natuur- en 
landschapswaarde nagestreefd. Daarnaast wordt gestreefd naar de vorming van aan-
eengesloten natuurgebieden en wordt geprobeerd natte en droge verbindingszones te 
herstellen. Bouwsteen voor het natuurgebiedsplan is de natuurdoelenkaart en de na-
tuurdoeltypenkaart die door de provincie zijn vastgesteld.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• Voor het plangebied zijn nieuwe natuurgebieden geprojecteerd in het buitendijks 

gebied langs de Eem en de buitendijkse gebieden aan het Eemmeer.  

Waterbeheersplan 2004 – 2007/ 2004 
In dit waterbeheersplan verwoordt het bestuur van Waterschap Vallei & Eem het be-
leid dat het voor de korte termijn (tot 2007) en voor de lange termijn (tot 2015) voor 
ogen heeft. Het beheergebied van het Waterschap is verdeeld in een aantal stroom-
gebieden. Het plangebied valt binnen het stroomgebied Eemland. 



Visie buitengebied Eem en Vallei 2003
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Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• Voor 2006 bepaalt het waterschap de doelen voor het stroomgebied Eemland 

volgens de Kaderrichtlijn water en stelt een stroomgebiedsplan op. 
 
Visie buitengebied Eem & Vallei/ 2003 
Het gewest Eemland presenteert een visie op het buitengebied als antwoord op de 
behoefte aan een samenhangende visie. Het plangebied is hierbij onderdeel van twee 
gebieden: Eemnes-Bunschoten en Bunschoten-Nijkerk-Amersfoort. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  

Eemnes-Bunschoten 
• De openheid en stilte in dit deelgebied dienen nadrukkelijk behouden te worden, 

met duurzame landbouw en natuur als te verkiezen hoofdfuncties.  
• Het buitendijkse gebied daarom gevrijwaard blijven van verdere bebouwing.  
• Voor recreatief medegebruik is plaats aan de periferie van dit deelgebied en langs 

de Eem.  
• Combinatie met natuurbeheer biedt voor de landbouw zeker kansen, wanneer de 

wensen en capaciteiten van de ondernemers samengaan met compenserende 
maatregelen voor (agrarisch) natuurontwikkeling en -beheer en waterbeheer. 

Bunschoten-Nijkerk- Amersfoort 
• Ontwikkeling van de locatie ‘De Kooij’ aan de Zevenhuizerstraat kan recreatieve 

mogelijkheden bieden. 
• Een recreatieve invulling van het gebied langs de Zevenhuizerstraat lijkt op korte 

termijn niet realistisch.  
• Voor biologische bedrijfsvoering is ruimte, onder meer in de groene open zone 

tussen de hoogspanningsmasten en de Laak.  
• Verbreding van het bedrijf met maatschappelijke functies wordt gestimuleerd.  
 
Stroomgebiedsvisie Gelderse Vallei/ 2002 
De stroomgebiedsvisie Gelderse Vallei geeft aan wat op lange termijn (2050) het 
wensbeeld is voor het regionale watersysteem in de Gelderse Vallei. De relatie van de 
waterhuishoudkundige inrichting (kwantiteit en kwaliteit van zowel grond- als opper-
vlaktewater) en ruimtelijke inrichting van het stroomgebied staat hierbij centraal. In de 
stroomgebiedsvisie worden geen integrale ruimtelijke afwegingen gemaakt. Deze 
worden gemaakt in het kader van het streekplan en het Reconstructieplan Gelderse 
Vallei, en waar nodig in gebiedsgerichte uitwerkingsplannen en in bestemmingsplan-
nen. De stroomgebiedsvisie vormt een bouwsteen voor deze plannen.  
In de stroomgebiedsvisie worden de knelpunten in het waterbeheer besproken. Per 
subgebied zijn streefbeelden voor het jaar 2050 aangegeven en een daarmee samen-
hangend ambitieniveau.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
De volgende maatregelen zijn voor het plangebied van toepassing: 
• Zonodig aanpassen van de inrichting en (peil)beheer van de watergangen 
• Voor het aspect ‘veiligheid’ en (bestaande) bebouwing in buitendijkse gebieden 

wordt de problematiek in kaart gebracht en afhankelijk daarvan de nodige maatre-
gelen voorbereid. De provincie Utrecht voert hierbij de regie. 
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Beheersplan waterkeringen 2002-2006 
Het beheersplan beschrijft het beheer voor de primaire en regionale waterkeringen die 
in beheer zijn bij het waterschap. Naast de waterkerende functie worden ook andere 
functies toegekend, zoals agrarisch gebruik, natuur en landschap, recreatie e.d. Hierin 
past onder andere de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), voor 
zover deze over dijken loopt.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet  
• De belangrijkste maatregel die in het plangebied te verwachten is, is de verbete-

ring primaire waterkering in Eemgebied. In praktijk betekent dit een verho-
ging/verbreding van de West-, Oost- en Eemdijk. 

Landschapsontwikkelingsplan Eemland/2006 
Het landschapsontwikkelingsplan Arkemheen-Eemland (LOP) is op 9 februari 2006 
vastgesteld. De participerende gemeenten zijn: de gemeenten Bunschoten, Baarn, 
Eemnes en Soest. Met het opstellen van het LOP Eemland willen de betreffende ge-
meenten bereiken dat de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied van de 
gemeenten worden vergroot. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
• Daar waar mogelijk en wenselijk zal het LOP moeten worden vertaald in het be-

stemmingsplan. 

Startnotitie MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren/ 2004 
In het MER worden in de eerste fase de mogelijke keuzes onderzocht om te voldoen 
aan de wettelijke eisen voor overstromingsgevaar in het Eemmeergebied. In de twee-
de fase zal het gekozen alternatief van de eerste fase worden uitgewerkt.  
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet 
• Te zijner tijd zal afstemming met het bestemmingsplan plaatsvinden. 
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2.5  Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie Bunschoten 2015/ 2001 
In deze toekomstvisie wordt de ruimtelijke visie op de gemeente Bunschoten voor de 
komende vijftien jaar beschreven. In de visie staat behoud van de openheid voorop. 
Dat betekent dat binnen die context een verdere ontwikkeling van de natuurwaarden 
en van het recreatief medegebruik wenselijk en mogelijk is.  
Daarnaast staat een gezonde agrarische functie centraal in het beleid. Ook de agrari-
sche functie zal bijdragen aan de belevingswaarde van het landschap wanneer bedrij-
ven inspelen op de nabijheid van de stad. In de visie worden een viertal delen van het 
plangebied beschreven: het Eemlint, de Laakzone, de Randmeerzone en kern Bun-
schoten-Spakenburg. 

Aanbevelingen voor visie en planopzet 

Het Eemlint 
• De recreatieve betekenis van het gebied langs de Eem kan vergroot worden door 

het creëren van kleine verblijfsplekken.  
• De functie als ecologische verbindingszone versterken door natuurontwikkeling 

aan de oevers, rond wielen en in het agrarisch gebied. 

De Laakzone 
• Het beleid richten op agrarisch natuurbeheer en extensieve recreatie (aanleg 

fietspad, picknickplaatsen, markant horecapunt etc).  
• Ter plaatse van de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan een markant punt aan het 

water worden ontwikkeld met bijvoorbeeld een horecafunctie.  
• Ter hoogte van de knik in de Laak zou een fietspad tussen de Zevenhuizerstraat 

en de Laak aangelegd kunnen worden.  
• De zone tussen de Laak en de Groeneweg vormt voor zowel Bunschoten-

Spakenburg als de (toekomstige) Amersfoortse wijk Vathorst een gunstig uitloop-
gebied. De recreatieve mogelijkheden dienen hier versterkt te worden. 

De randmeeroever 
• De oeverzone aan het randmeer zal verder ontwikkeld kunnen worden voor natuur 

en recreatie.  
• In het buitendijkse gebied Poldermaten kan de natuurontwikkeling versterkt wor-

den door rietland en ruigten, met recreatief medegebruik.  

Kern Bunschoten-Spakenburg 
• Langs de oostflank zal verdere uitgroei van de kern hand in hand gaan met ont-

wikkeling van landschap en groen.  
• Aan de zuidkant wordt voorzien in uitbreiding van het industrieterrein omzoomd 

door een stevige groene zoom. Het is hierbij van belang dat de openheid tussen 
de gebieden oostelijk en zuidelijk van Bunschoten gewaarborgd moet worden. 

• Voor de westflank is een concept ontwikkeld waarbij stedelijke functies met een 
groene verschijningsvorm (buitenplaatsen) aan de kernrand worden gekoppeld. 
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s

Toekomstvisie Bunschoten 2015
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Nota recreatie en toerisme/ 2000 
Deze nota is één van de onderleggers van de toekomstvisie geweest. Het toekomst-
perspectief op recreatief gebied is onderverdeeld in dag- en verblijfsrecreatie en ex-
tensieve recreatie. 

Aanbevelingen voor visie en planopzet  

Dag- en verblijfsrecreatie 
• realisatie kleinschalige horecavoorziening op locatie van de waterzuiveringsinstal-

latie; 
• mogelijke ontwikkeling van een camping in het gebied tussen het bungalowpark 

Eemmeer en de kern van Bunschoten (Korte Landen); 
• het verder ontwikkelen en stimuleren van nieuwe projecten gericht op de vergro-

ting van kennis van het platteland, in het kader van plattelandsvernieuwing. 

Extensieve recreatie 
• doortrekken fietspad Oostdijk naar de Oosterpier in combinatie met wandelpad; 
• ontwikkelen natuurgerichte recreatiemogelijkheden in het gebied op en rondom de 

Laak; 
• realiseren van fietsverbinding tussen de Zevenhuizerstraat en de Amersfoortse-

weg; 
• ontwikkelen van wandelpaden in de polder Bekaaide Maat bij Eemdijk; 
• ontwikkelen van een wandelgebied in de Poldermaten; 
• aanleg van een fietspad op het dijkje van het waterschap langs de westgrens van 

Bunschoten;  
• verbeteren van de kwaliteit van de bestaande fiets- en wandelpaden; 
• mogelijke ontwikkeling van een stadspark of woningbouw in het gebied tussen het 

bungalowpark Eemmeer en de kern van Bunschoten (Kortelanden). 

Waterplan Bunschoten/ 2006 
De visie beschrijft de beoogde ontwikkeling van het water binnen de gemeente in de 
periode 2006-2015. Het stuk behelst dus een visie en de daarop gebaseerde maatre-
gelen. De maatregelen volgend uit de visie hebben betrekking op het verbeteren van 
de waterkwaliteit, het voorkomen van verdroging, dijkverbetering en aanleg van eco-
logische verbindingszones langs watergangen. Met name de laatste twee hebben 
gevolgen voor het bestemmingsplan. 

Aanbevelingen voor visie en planopzet  
Het bestemmingsplan moet, waar mogelijk, ruimte bieden voor de maatregelen die 
volgen uit de watervisie; onder andere de aanleg van natte ecologische verbindings-
zones en het verbeteren van de waterkeringen.  

Overige beleidsnota’s 
Binnen de gemeente Bunschoten zijn de volgende beleidsvisies van belang voor het 
bestemmingsplan Buitengebied: Milieubeleidsplan 2002-2005 (2002), Bodembeheer-
plan Eemland (2000), Integraal verkeersbeleidsplan (1999), Welstandsnota (2004). 
In de paragrafen ‘geologie en bodem’, 'landschap', ’wonen’, ‘infrastructuur’ en 'milieu' 
wordt, indien ruimtelijk relevant, nader ingegaan op de strekking van deze gemeente-
lijke beleidsvisies. 
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3 FUNCTIONELE ANALYSE 

3.1  Inleiding 

In de navolgende paragrafen zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek ex 
artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De onderzoeksresultaten zijn 
gegroepeerd naar die themavelden, die van invloed zijn op de visie voor het plange-
bied (verwoord in hoofdstuk 4) en het eindbeeld van de juridische planopzet (hoofd-
stuk 5). Per themaveld wordt ingegaan op: 
• De huidige situatie en de ontwikkeling tot heden; 
• De te verwachten ontwikkelingen en knelpunten; 
• Aanbevelingen voor de visie en de juridische planopzet, vanuit dat themaveld. 

3.2 Bodem en geologie  

Huidige situatie 

Geologische ontstaanswijze 
Tijdens het Pleistoceen is de Gelderse Vallei ontstaan. Een ijslob van het landijs zocht 
zich een weg door de Gelderse Vallei. Door de kracht van het ijs werd dit dal verbreed 
en uitgediept. Aan weerszijden ontstonden de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug 
en de Veluwe. Tijdens de laatste ijstijd werd de Gelderse Vallei opgevuld met dek-
zand. In het Holoceen ontstonden op de natste plekken van de dekzandvlakte moe-
rasveen. In het noorden in de laagte van de Eem werd een omvangrijk gebied met 
veen opgevuld. Vanaf die tijd ontstonden als gevolg van zeedoorbraken grote meren 
(Zuiderzee). Langs de kust werd, als gevolg van voortdurende overstromingen in deze 
periode op het veen een dek van jonge zeeklei afgezet. 

Bodem 
In het plangebied zijn drie bodemsoorten aanwezig: 
1. Niet-uitgeveende laagveengronden met een kleidek 

Het plangebied bestaat grotendeels uit niet-uitgeveende laagveengronden met 
een kleidek met een gemiddelde hoogteligging van 0.3 m–NAP. In deze zoge-
naamde klei-op-veengronden bevind zich onder de zode een compacte kleilaag 
die dunner is dan 0,4 m. Deze klei rust op een dik veenpakket van voornamelijk 
voedselarm veenmosveen. Het deel van het plangebied is een vrij homogeen 
veengebied, dat resulteert in een homogeen bodemgebruik met graslanden ten 
behoeve van rundveehouderij. 

2. Jonge zeekleigronden 
In het noordwesten, waar bij de monding van de Eem de invloed van de voormali-
ge Zuiderzee het grootst was, is een dikker zeekleipakket afgezet. Deze gronden 
vallen onder de jonge zeekleigronden. Dit deel van het plangebied is aangemerkt 
als aardkundig waardevol gebied. Deze gronden zijn slechts beperkt aangetast en 
worden als zeer kenmerkend en zeer waardevol betiteld2. De gronden zijn kwets-
baar voor (kleinschalig) grondverzet. Langs de kust kan de textuur van de boven-
grond sterk verschillen. Meer landinwaarts en langs de Eem wordt het kleidek 
steeds zwaarder van samenstelling. 

3. Zware kleigronden 
In het zuidoosten tegen de hogere zandgronden aan valt de grond onder de zwa-
re kleigronden met een slechte weinig waterdoorlatende structuur.  

                                                      
2 Aardkundige waarden in de provincie utrecht, provincie utrecht, maart 2000  
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Hier liggen de gronden hoger dan in het overige deel van het plangebied (tot 
0,6 m+NAP). Een strook gebroken of mengelgronden waar het dekzand onder het 
kleidek duikt vormt de overgang met de zandgronden. Verspreid liggen binnen 
deze zandgronden oude bouwlanddekken, waar door de eeuwen heen onder in-
vloed van de mens een dikke humeuze bovenlaag is opgebouwd. Nagenoeg alle 
gronden zijn in gebruik als grasland. 
De Eem komt uit in het Eemmeer, vroeger de Zuiderzee. Om veilig te kunnen wo-
nen en werken werden de rivieren in Nederland al vanaf de Middeleeuwen bedijkt. 
Dit was ook het geval bij de Eem. Deze dijken waren soms te laag of te zwak: het 
water brak dan, vaak met geweld, door de dijk. Een gat in de dijk en direct daar 
achter ‘een gat in het land’ veroorzaakt door het kolkende water, waren het ge-
volg. Deze met water gevulde gaten, ook wel wielen of waaien genoemd, zijn op 
veel plaatsen nog zichtbaar langs de dijken van de Eem. Deze wielen zijn be-
noemd tot Aardkundig Monument.  

Bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het Bodembeheerplan Eemland (2000) is een onderzoek uitgevoerd 
naar de kwaliteit van de bodem. Naar aanleiding van dit onderzoek is geconcludeerd 
dat er niet of nauwelijks verontreiniging is aangetroffen in de bodem van het plange-
bied (zie afbeelding bodemkwaliteit). De kwaliteit is dusdanig dat in het gehele gebied 
de meest gevoelige functie toegestaan zou kunnen worden. Wel is extra aandacht 
nodig voor ophooglagen (rond boerenerven) en gedempte sloten, omdat hierbij vaak 
verontreinigd puin gebruikt is. Op de Groeneweg bevindt zich een voormalige stort-
plaats. Het betreft hier qua bodem een nazorglocatie. De locaties met bodemveront-
reiniging hebben verder geen gevolgen voor het bestemmingsplan. 

Ontwikkelingen 
Veen- en kleigronden zijn gevoelig voor zakkingen. Uit metingen blijkt dat in de perio-
de 1977-2001 het maaiveld in het plangebied met 0,05 tot 0,1 m gedaald is3. Zakkin-
gen worden in het plangebied veroorzaakt door drie processen:  
• klink: door ontwatering van het plangebied is de grond in de loop van de eeuwen 

een aanzienlijk stuk ingeklonken.  
• krimp: zakking door het afnemen van de waterdruk, bijvoorbeeld door ontwatering; 
• oxidatie: microbiële afbraak waardoor organische stof uit de bodem verdwijnt en 

het maaiveld daalt.  
 
Doordat er in het gebied logischerwijs nog steeds ontwatering noodzakelijk is, vindt 
een verdere mate van inklinking en krimp van de bodem plaats. Ook vindt nog steeds 
oxidatie van de veengronden plaatsvinden. Het niveau van het maaiveld zal in de 
toekomst verder dalen. 

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit bodem 
• Bescherming van aardkundige waarden van het jonge zeekleigebied en de wielen 

langs de Eemdijk. 
• Rekening houden met en zo mogelijk beperken van zakking van de bodem door 

onder andere het vasthouden van water. 

                                                      
3 Ontwerp-peilbesluit Eemland, 2003 
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3.3  Water 

Huidige situatie 

Algemeen 
Voor de beschrijving van de waterhuishouding en het integrale waterbeheer wordt 
onderscheid gemaakt tussen oppervlakte- en grondwater en tussen het kwaliteits- en 
kwantiteitsbeheer ervan. Ook wordt aandacht besteed aan de watersysteembenade-
ring en de verdroging. Samen met het oever- en waterbodembeheer zijn deze ele-
menten van belang voor alle functies in het buitengebied. 

Oppervlaktewatersysteem 
Bunschoten ligt in het stroomgebied van de Eem. De afwatering van een belangrijk 
deel van de Gelderse Vallei vindt plaats via het waterstelsel van de Eem. De Eem 
staat in open verbinding met het Eemmeer dat een gemiddeld zomerpeil van 0,2 m–
NAP en winterpeil van 0,4 m–NAP heeft. De westgrens van het plangebied wordt ge-
vormd door de Eem. Een deel van de oostgrens van het plangebied wordt gevormd 
door het dijkje langs de Laak. Vanuit het plangebied wordt water via de Laak afge-
voerd op het Eemmeer.  
Momenteel is het waterbeheer in het grootste deel van het gebied afgestemd op de 
landbouw. Het oppervlaktewatersysteem in de polders bestaat uit een stelsel van gro-
te sloten en weteringen waarop de kleinere kavelslootjes afwateren. De grotere sloten 
komen uiteindelijk uit op de Eem (polder de Haar) en het Eemmeer (Bikkerspolder en 
Oosterpolder). 
 
Watergang in de Bikkerspolder 
 
De dijken langs de Eem en het Eemmeer zijn primaire waterkeringen. Voor deze wa-
terkeringen is een vrijwaringszone vastgesteld (deze is overgenomen uit het Streek-
plan Utrecht) om voldoende ruimte te reserveren voor de toekomstige benodigde ver-
sterkingen van de waterkeringen. De vrijwaringszone geldt voor een zone van 175 m 
buitendijks en 100 m binnendijks. In deze betreffende zones is nieuwe bebouwing niet 
toegestaan, tenzij er in overleg met de beheerder van de waterkering overeenstem-
ming bereikt wordt over de voorwaarden c.q. maatregelen waaronder dit is toege-
staan. 
 
De Kade polder Maten, de Bekaaide Maatkade, de Zwartenoordkade en de kade 
langs de Laak zijn regionale waterkeringen. De breedte van de kernzone en bescher-
mingszone samen bedraagt aan weerszijden van de as van de kaden 20 meter. 
De uiterwaarden langs de Eem worden niet door een primaire waterkering beschermd 
en moeten beschikbaar blijven voor de berging van buitenwater (Randmeren en 
Markermeer). Mogelijk kunnen ze in de toekomst ook nog gebruikt worden voor het 
bergen van water dat niet afgevoerd kan worden tijdens overvloedige neerslag in het 
regionale watersysteem. Hiervoor is verder onderzoek nodig en overleg met belang-
hebbenden. 
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Voor alle buitendijkse gebieden geldt dat deze moeten worden gevrijwaard van ver-
stedelijking en nieuwe bebouwing. De buitendijkse gebieden genieten bescherming 
tegen al te veelvuldige overstromingen door zomerkaden. Hiervoor moeten door de  
provincies het gewenste veiligheidsniveau en de te stellen eisen worden vastgesteld. 
 
De nutriëntenrijkdom van de wateren vormt het grootste knelpunt voor de waterkwali-
teit in het plangebied. De waterkwaliteit hier is onvoldoende4. De nutriëntenrijkdom is 
zowel een knelpunt voor de ecologische toestand in de watergangen als de voor de 
waterafhankelijke natuur. Het kwaliteitsverloop van het water (met name het sulfaat-
gehalte) in Eemland is grillig. Dit is typisch voor deze polders. De belangrijkste oor-
zaak hiervan is slechte kwaliteit van het inlaatwater uit de Eem. Dit geeft echter geen 
volledige verklaring voor het gemeten verloop van de concentratie. Het zuurstofgehal-
te van de watergangen is over het algemeen goed en vormt geen knelpunt voor de 
ecologische toestand. 
 
De waterkwaliteit van de Eem is slecht wat betreft voedingsstoffen en micro-
verontreinigingen5. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van effluentlozingen van 
een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties en het afgevoerde water uit de Gelderse 
Vallei. De waterkwaliteit in het Eemmeer wordt in sterke mate bepaald door de over-
matige aanwezigheid van fosfaat en troebel water (eutrofiëring). Hierdoor treedt in de 
zomerperiode overmatige algengroei op. 

Grondwatersysteem 
Het plangebied ligt, regionaal en geohydrologisch gezien, in het Zuiderzeebekken. Dit 
betekent dat grondwater vanuit de hogere gronden (Utrechtse Heuvelrug) naar het 
plangebied toestroomt. In een deel van het plangebied bestaat hierdoor een licht kwel-
lende situatie. Naast deze regionale kwel afkomstig van de Utrechtse heuvelrug is 
tevens plaatselijke kwel te vinden langs de dijken. Deze kwel is afkomstig van het 
Eemmeer, Nijkerkernauw en de Eem. In het overgrote deel van het plangebied is ech-
ter sprake van een situatie waar noch kwel noch infiltratie voorkomt. Dit is een inter-
mediair gebied.  
 
In het westen van het plangebied (Bikkerpolder en het westelijk deel van polder de 
Haar) is sprake van verdroging. Dat heeft voornamelijk nadelige effecten op (potentië-
le) natuurwaarden van het gebied, maar in toenemende mate ondervindt ook de land-
bouw nadelige gevolgen hiervan. In perioden van droogte wordt water ingelaten uit de 
Eem en het Eemmeer. In 2003 is het nieuwe peilbesluit voor o.a. het plangebied in 
werking getreden. In de wintersituatie wordt voor het grootste deel een drooglegging 
tussen de 0,8 en 1 m gehandhaafd.  
In de zomersituatie is dit tussen de 0,6 en 0,8 m. Hiermee wordt getracht, met behoud 
van goede condities ten behoeve van de landbouw, de negatieve gevolgen van de 
verdroging en verder inklinking van landbouwgronden te voorkomen. 
Er wordt grondwater in het plangebied onttrokken door een pompstation van Hydron 
met een grondwateronttrekking van 5,0 miljoen m3/jaar. Het gebied rond het pompsta-
tion van Hydron is in verband hiermee aangewezen als boringsvrije zone.  
 

                                                      
4 Beheers- en inrichtingsvisie Eem, 2003 
5 Beheers- en inrichtingsvisie Eem, 2003 
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In het plangebied is een meetpunt aanwezig voor ondiep grondwater. Wat betreft de 
grondwaterkwaliteit kan vermeld worden dat, net als bij de oppervlaktewaterkwaliteit, 
het ondiepe grondwater rond het meetpunt nutriëntenrijk is. De grondwaterkwaliteit 
hierdoor kan een knelpunt zijn voor de ecologische toestand van de waterafhankelijke 
natuur. De sulfaatwaarden van het meetpunt zijn hoog maar overschrijden de landelij-
ke streefwaarden niet.  
Dit is wel het geval bij het nitraatgehalte waar de landelijke streefwaarde ruimschoots 
wordt overschreden en zelfs bijna gelijk is aan de MTR-waarde (Maximaal Toelaat-
baar Risico). Hierbij dient echter wel te worden vermeld dat deze gegevens slechts 
van één locatie zijn. Deze kunnen dus niet representatief worden geacht voor de ge-
hele gemeente (het is alleen representatief voor het deel met dezelfde positie in het 
watersysteem en het dezelfde grondgebruik binnen dat systeem). De resultaten moe-
ten in dat licht worden beschouwd. 

Ontwikkelingen 
Zowel de Eemdijk, Westdijk en de Oostdijk zijn op een aantal plekken onvoldoende 
stabiel. Bovendien is een groot deel van de Eemdijk te laag. De dijken voldoen daar-
om niet aan de eisen van de Wet op de waterkering (1996). Hiervoor wordt een dijk-
verbeteringsplan opgesteld. De komende jaren wordt duidelijk welke eisen worden 
gesteld aan de waterkeringen en welke verbeteringswerken noodzakelijk zijn. Het 
waterschap zal in overleg met o.a. de gemeente Bunschoten en belangengroepen een 
milieueffectrapportage uitvoeren, waarin de verbeteringswerken worden uitgewerkt. 
De uitvoering van de werkzaamheden is gepland vanaf 2007.  
Mochten er nieuwe ontwikkelingen gepland zijn binnen de vrijwaringszones van de 
primaire waterkeringen dan moet contact worden opgenomen met de provincie 
Utrecht en de waterkeringbeheerder, om te komen tot een maatwerkoplossing. 
 
Het project BEZEM (bestrijding eutrofiering zuidelijke randmeren) heeft als doel het 
verbeteren van de waterkwaliteit van het Eemmeer. De maatregelen om dit te berei-
ken liggen echter stroomopwaarts van de Eem buiten de gemeente en hebben geen 
ruimtelijke effecten op het plangebied. 

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit water 
• Garanderen van afvoercapaciteit Eem. 
• Dijken langs Eem zijn primaire waterkeringen. Deze dienen als zodanig te worden 

beschermd. In een zone van 175 m buitendijks en 100 m binnendijks en geldt een 
vrijwaringszone, waar nieuwe bebouwing niet is toegestaan. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid voor dijkverhoging instandhouden. 

• De Kade polder Maten, de Bekaaide Maatkade, de Zwartenoordkade en de kade 
langs de Laak zijn regionale waterkeringen en hebben een beschermingszoen van 
20 meter. Deze dienen een beschermende regeling in het bestemmingsplan te 
krijgen. 

• Verhogen van waterkwaliteit door vermindering nutriëntenrijkdom: ondermeer door 
natuurvriendelijke oevers langs Eem en overige wateren mogelijk te maken. 

• In de boringsvrije zone rond het waterwingebied van Hydron geen boringen toe-
staan. 
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3.4  Landschap 

Huidige situatie 

Regionale context 
Het buitengebied van de gemeente Bunschoten bestaat uit een open polderland-
schap, dat deel uitmaakt van de open grenszone langs de randmeren van Flevoland.  
Deze grenszone bestaat uit twee delen: 

1. Grootschalige open zone; 
Het westelijke deel kent een grootschalige openheid. Dit deel wordt aan de west-
zijde begrensd door de Utrechtse Heuvelrug, met de aan de hier gesitueerde 
plaatsen als Huizen en Blaricum. Aan de zuidzijde liggen Baarn en Amersfoort. In 
de oostwest gerichte openheid zijn tal van verdichtte noord-zuidzones aanwezig, 
zoals de lintbebouwing van Eemnes (Wakkerendijk, Meentweg) en de bebouwing 
van Bunschoten/ Spakenburg. 
2. Kleinschalige open zone; 
Ten oosten van Nijkerk heeft de grenszone een relatief smalle maat. De zone 
wordt aan de zuidzijde begrensd door het verdichtte agrarische landschap van de 
Gelderse vallei en de Veluwe. De zone loopt ten noorden van Oostendorp over in 
het open poldergebied bij Kampen. De A28 is hier deels op de grens met de 
randmeren gelegen. 

Nationaal landschap Arkemheen-Eemland 
In de nota ruimte is beleid opgenomen voor nationale landschappen. Een Nationaal 
landschap is een gebied met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmer-
kende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en 
recreatieve kwaliteiten.  
In de provincie Utrecht liggen een vijftal Nationale landschappen. De polders van Ar-
kemheen en Eemland vormen samen een Nationaal Landschap. Het plangebied ligt 
geheel in het nationaal landschap Arkemheen-Eemland. In de Nota Ruimte is het ge-
bied als zodanig aangewezen vanwege de bijzonder waardevolle kwaliteiten: 
• extreme openheid, 
• veenweidekarakter, 
• slagenverkaveling. 
Voor gemeenten ligt er de uitdaging om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen 
op een manier die zowel het economische als het landschappelijke belang dient. Voor 
het bestemmingsplan zijn een aantal zaken van belang6: 
• ruimte voor ontwikkelingen, zowel vergroten als andere activiteiten in bestem-

mingsplannen en vergunningen, 
• toeristisch recreatieve ontwikkelingen aan de randen te stimuleren, 
• bestaande fietsroutes verbeteren en met elkaar verbinden, 
• meer korte rondgaande wandelroutes aan te leggen, 
• kanoroutes in de Eempolder mogelijk te maken, 
• de beleving van ruimte, openheid, lucht en vergezichten, 
• het instandhouden van het huidige verkavelingspatroon, 
• het behoud van het weidegebied met koeien, weidevogels en een rijk slootleven, 
• het instandhouden van en vergroten van de herkenbaarheid van cultuurhistorische 

elementen.  

                                                      
6 Wat we willen met het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Concept  28-08-2006, CP 
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Openheid en verkavelingspatroon in de Bikkerspolder 
 
Zonering buitengebied 
Het buitengebied van Bunschoten maakt een onderdeel uit van de westelijk gesitu-
eerde grootschalige open zone. Zoals aangegeven heeft de openheid in regionaal 
opzicht een oost west gerichtheid. Binnen deze openheid zijn noord zuid gerichte ver-
dichtte gebieden aanwezig. Binnen het grondgebied van Bunschoten betreft dit de 
Eemzone met Eemdijk, de bebouwing van Bunschoten/ Spakenburg én de Laakzone. 
Deze zones hebben in het buitengebied een kenmerkende geleding veroorzaakt. 

1. De Eemzone; 
Aan de westgrens van de gemeente ligt de Eemzone. Centraal in deze zone loopt 
de rivier de Eem. De Eem stroomt vanuit Amersfoort in noordelijke richting en 
wordt gevoed door de waterafvoer vanuit de Gelderse Vallei. De Eem kent een 
karakteristiek kronkelend verloop en wordt aan beide zijden begrensd door zo-
merdijken zonder beplantingen. Op de winterdijk aan de oostzijde is de Eemdijk 
gelegen, met de bebouwingen van onder andere Eembrugge en Eemdijk. Karak-
teristiek zijn hier ook de aanwezige wielen (zie ook paragraaf cultuurhistorie). 
2. Bikkerspolder en polder de Haar; 
Dit agrarisch gebied bestaat uit twee polders: de Bikkerspolder en de polder de 
Haar. Het gebied kent een open karakteristiek, waarbinnen de verspreid liggende 
boerenerven met hun erfbeplantingen fraaie accentpunten vormen. Wegen en wa-
terlopen hebben een in hoofdzaak rechtlijnig karakter. In de oostpunt van dit deel-
gebied ligt het lintdorp Zevenhuizen. Door de ruilverkaveling vanaf 1988 werden 
de voorheen kleinschalige kavels herverkaveld. Tevens werd de bemaling gemo-
derniseerd en kreeg het gebied een rechthoekig agrarisch wegennet.  
3. Spakenburg en Bunschoten; 
Spakenburg en Bunschoten zijn twee voormalige dorpen, die zich tot één bebou-
wingskern hebben ontwikkeld. De kern heeft een noord zuid gerichtheid, dit in 
samenhang met de Amersfoortseweg, die de kern met Amersfoort en de A1 ver-
bindt. De begrenzing van Spakenburg en Bunschoten met het landelijke gebied 
kent drie oriëntaties: aan de westzijde is een strakke grens aanwezig van overwe-
gend woonbebouwing, aan de zuidzijde ligt het bedrijventerrein De Kronkels. De 
oostzijde kent tenslotte een gedifferentieerd karakter met woongebieden, bedrij-
venterreinen en groengebieden. 
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4. Oosterpolder; 
Ten oosten van de woonkern ligt de Oosterpolder. Deze polder vormt ruimtelijk 
een eenheid met het open polderlandschap van Nijkerk. De maat van de polder is 
beperkt door de centrale ligging van de Groeneweg en de bebouwing van de 
voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. De landschappelijke uitstraling komt di-
vers over door onder andere de nabijheid en zichtbaarheid van de oostelijke be-
bouwingsrand van Bunschoten/ Spakenburg en elementen als de zuiveringsinstal-
latie en de afvalberg. 

Ontwikkelingen 
De toekomstige landschappelijke situatie wordt in belangrijke mate bepaald door de 
realisatie van het beleid van de naastgelegen gemeenten (Amersfoort) en de hogere 
overheden. Het betreft concreet: 
1. Natuurontwikkeling in de Eemzone; 
2. Ontwikkeling van recreatie en natuur langs de Westdijk en de Oostdijk; 
3. Uitbouw van Amersfoort in de wijk Vathorst; 
4. Verdichting en ontwikkeling van nieuwe landgoederen, natuur en recreatie langs 

de Laak. 
 
Op termijn zal de zone tussen Amersfoort (Vathorst) en het Nijkerkernauw zich waar-
schijnlijk verder verdichten, waardoor een geleding zal plaatsvinden van het regionale 
open landbouwgebied. Waarschijnlijk zal een ruimtelijke scheiding ontstaan tussen het 
deelgebied van Bikkerspolder en polder de Haar én het poldergebied van Nijkerk.  
 
De overige ontwikkelingen hebben gevolgen voor de lokaal aanwezige landschappe-
lijke situaties.  

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit landschap 
• Behoud van het landschappelijke waardevolle open agrarisch gebied van Bikkers-

polder en polder de Haar, borgen van de kwaliteit van bebouwingen en erfbeplan-
tingen. 

• Ontwikkelen van een samenhangende visie op het gebied tussen Vathorst en de 
Oostdijk. Deze visie richt zich mede op de ontwikkeling van recreatie- en natuur-
waarden langs de Laak. Een heldere relatie met de oostgrens van Bunschoten/ 
Spakenburg en een goede integratie van aanwezige elementen en bebouwingen. 

• De karakteristieke en landschappelijk waardevolle lintbebouwingen en beplantin-
gen langs de Eemdijk en Zevenhuizerstraat moeten worden beschermd. 

• Ruimte bieden voor beheers- en ontwikkelingsaspecten in het kader van het Nati-
onaal landschap Arkemheen-Eemland. 
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3.5 Natuur 

Regionale context 
Het buitengebied van de gemeente Bunschoten bestaat uit een open polderland-
schap, dat deel uitmaakt van de open zone tussen de randmeren van Flevoland en de 
boscomplexen van de Utrechtse Heuvelrug/Veluwe en de daartussen gelegen Gel-
derse vallei. Op nationaal niveau heeft dit gebied belangrijke ornithologische waarden. 
Het betreft met name de waarde voor weidevogels en wintergasten (overwinterende 
vogels). Het gebied is echter niet aangewezen als speciale beschermingszone onder 
de Vogelrichtlijn. Wel grenst het plangebied aan de Vogelrichtlijngebieden Eemmeer 
en Arkemheen. 
 
De polders herbergen een verscheidenheid aan botanische waarden, met als in vege-
tatietypen onder andere kamgrasweiden, glanshaverhooilanden en kranswiervegeta-
ties in sloten.  
 
Tussen de randmeren en de Gelderse Vallei ligt de Eemzone. De Eem met bijbeho-
rende uiterwaarden verbindt in regionaal opzicht de Veluwe met de randmeren. De 
zone is daarmee een belangrijke natte regionale ecologische verbindingszone binnen 
de ecologische hoofdstructuur (EHS). 
 
Lokale waarden 
De lokale natuurwaarden worden per deelgebied beschreven: 
 
1. Natuurgebieden en oevers langs de Eem 

Langs de Eem zijn drie natuurgebieden gelegen. Het betreft allereerst twee na-
tuurgebieden in de uiterwaard van de Eem nabij Eembrugge en Eemdijk, die ge-
zien worden als gebieden met de belangrijkste natuurwaarden in het ecologische 
systeem van de Eem. De gebieden bestaan uit goed ontwikkelde schrale graslan-
den (glanshaverhooiland, kamgrasland), moerasvegetaties, weidevogelgraslan-
den en rietland7, waarin ondermeer diverse algemene soorten herpetofauna wor-
den aangetroffen8. Ten derde betreft het de uiterwaard ‘Bekaaide maat’, die is 
gelegen nabij de monding van de Eem bij het Eemmeer.  
 
In de oevers langs de Eem komt een redelijk goed ontwikkelde oevervegetatie 
voor met onder andere Kalmoes, Tweerijige zegge, Watergentiaan en Beekpunge. 
Verder komen er veel weide- en moerasvogels (kieviet, grutto, kluut, wilde eend)  
voor9. 

 
2. Natuurgebied langs het Eemmeer 

Langs de kust van het Eemmeer is een ecologische verbindingszone aanwezig. 
Bij de ruilverkaveling van 1988 is het maaiveld van het oorspronkelijke weidege-
bied verlaagd en zijn er natte ruigtes met rietland ontstaan. Een onderdeel hiervan 
is het buitendijkse natuurgebied Westdijk, Het westelijk deel van het natuurgebied 
Westdijk is ingericht als puttenveld voor de drinkwaterwinning uit diep grondwater.  

                                                      
7 Natuurgebiedsplan Eemland, 2002; Beheers- en inrichtingsvisie Eem, 2003 
8 Ontwerp-peilbesluit Eemland, 2003 
9 Natuurgebiedsplan Eemland, 2002 
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Natuurgebied langs de Westdijk 
 
3. De Bikkerpolder en de polder de Haar 

De weidevogelgegevens zijn tamelijk gefragmenteerd. Er zijn tussen 1995 en 
2002 enkele provinciale inventarisaties uitgevoerd, maar niet van alle gebieden 
en van alle soorten. Verder dienen als informatiebron de verslagen van de wei-
devogelwerkgroep de ‘Marel’ en de SOVON-atlasgegevens.  
Op grond van deze gegevens moeten alle polders ten westen van de Amers-
foortseweg gerekend worden tot de zeer goede weidevogelgebieden (> 15 
Grutto-paar/100 ha en voorkomen van Watersnip, Slobeend, Tureluur). Een uit-
zondering hierop vormen de buitendijkse polders langs de Eem, te weten de 
Poldermaten, de Bekaaide Maat en de uiterwaarden ten zuiden van Eemdijk. 
Deze hebben een geringere kwaliteit (geringere dichtheid Grutto). Dit geldt ook 
voor het grootste deel van de polders ten oosten van de Amersfoortseweg.  
De polders zijn gebieden waar wintergasten overwinteren, zoals Knobbelzwaan, 
Kleine Zwaan, Kolgans, Grauwe gans en de Brandgans10.  
De hoge ornithologische waarde van deze gebieden komt voort uit het aanwe-
zige landschap; het open veenweidegebied met zijn karakteristieke verkaveling. 
In het gebied komen algemene soorten voor van herpetofauna, zoogdieren en 
insecten. 
 
Het buitengebied van de gemeente Bunschoten is in 2003 door medewerkers 
van de sector Ecologisch Onderzoek en Groene regelgeving van de provincie 
Utrecht geïnventariseerd. In die ronde zijn 4 rode-lijstsoorten, Kamgras, Brede 
waterpest, Veldgerst en Krabbescheer en 2 beschermde vaatplantsoorten, te 
weten Zwanebloem en Dotterbloem aangetroffen. Kamgras en Veldgerst groei-
en op en aan de Eemdijk. Ik merk op dat volgens de provinciale gegevens in 
het plangebied in ieder geval vier Rode Lijst plantensoorten voorkomen. Het 
gaat hier om kamgras, krabbescheer, veldgerst en brede waterpest.  
Daarnaast is er een provinciale Oranje Lijst waarop de in Utrecht bedreigde 
soorten zijn vermeld waaronder Brede waterpest, Krabbescheer, Zwanebloem 
en Dotterbloem10.  

                                                      
10 Provincie Utrecht, Sector RER, 2003 
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In het gebied komen verder ook nog een aantal andere slootplanten van regio-
naal belang voor (provinciale aandachtsoorten). Dit zijn bijvoorbeeld Moeras-
struisgras, Reukgras, Tweerijige zegge, Holpijp, Lidsteng, Echte koekoeks-
bloem, Moerasvaren. In totaal gaat het om 41 soorten. 
De sloten met floristische kwaliteit (> 4 soorten/object) komen zeer verspreid 
voor. In het westen liggen deze vooral langs de wegen zoals de Frans Jacobs-
weg, de Sint Nicolaasweg en de Bisschopsweg. Waarschijnlijk hangt dit samen 
met een geringere uitspoeling van meststoffen vanaf aanliggende landbouw-
grond. Verder liggen de soortenrijke sloten vooral in het oosten van het plange-
bied. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een verminderde invloed van het in-
laatwater hier11. 
De natuurwaarden in het overige deel van de in agrarisch gebruik zijnde polders 
(de graslandvegetatie) zijn gering12. De soorten die vroeger in de akkers, wei-
den en hooilanden aanwezig waren (o.a. Korenbloem, Grote en Kleine Klap-
roos, Kruisdistel, Groot streepzaad) kunnen zich echter in het plangebied nau-
welijks handhaven. 
 

Langs de Eemdijk komen een aantal wielen voor. Deze zijn gevormd door dijkdoor-
braken van de Eem. De wielen die in het plangebied voorkomen zijn hydrobiologisch13 
en botanisch14 waardevol. 

Ontwikkelingen 
Weidevogels 
In vergelijking met het begin van de vorige eeuw zijn de broedvogels sterk achteruit-
gegaan in aantal en diversiteit. Kemphaan en Watersnip en Zomertaling, die vroeger 
in grote getale aangetroffen werden zijn vrijwel of geheel als broedvogel verdwenen15. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de verlaging van het waterpeil en de intensivering 
van het agrarisch grondgebruik. De komende jaren is een kentering te verwachten in 
de situatie voor de weidevogels. In de eerste plaats wordt dat veroorzaakt door een 
grotere bewustwording van agrariërs voor de natuurwaarden op hun land en hun toe-
nemende bereidheid om agrarisch natuurbeheer tot taak te nemen.  
Vaak worden zij bij de uitvoering daarvan geholpen door burgers. Met behulp van 
agrarisch natuurbeheer kunnen potentieel in het gebied aanwezige waarden worden 
ontwikkeld. Het gaat met name om sloot(kant)beheer, de aanplant en het beheren van 
streekeigen erfbeplanting en het vrijwillig beschermen van weidevogels. 
Ten tweede zijn er veranderingen in het denken over waterbeheer waardoor naar 
verwachting de waterpeilen (plaatselijk) hoger zullen worden.  
 
Laakzone 
Door de uitbreiding van Amersfoort zal naar verwachting het aantal recreanten in het 
buitengebied van Bunschoten toenemen, met name in de laakzone. Dit heeft twee 
gevolgen. Allereerst wordt een ruimtelijke grens tussen de polder de Haar en Arkem-
heen geïntroduceerd, waardoor de maat van het open gebied zal afnemen. Ten twee-
de zal door toename van recreatief verkeer de onrust en verstoring toenemen. 

                                                      
11 Provincie Utrecht, Sector RER, 2003 
12 Landschapsontwikkelingsplan Eemland, 2005 
13 Natuurgebiedsplan Eemland, 2002 
14 Peilbesluit Eemland, 2004 
15 Peilbesluit Eemland, 2004 
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Samen met de gemeenten Nijkerk en Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem 
worden momenteel de waterhuishoudkundige eisen en de recreatieve potenties in 
combinatie met extra natuurontwikkeling van de Laak en het direct aangrenzende 
gebied onderzocht. Daarbij wordt ook een mogelijke aansluiting van de Laak met de 
Rengerswetering betrokken. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit natuur 
• Bescherming en versterking waarde voor weidevogels: de open polders hebben 

een belangrijke betekenis voor weidevogels en sluiten aan op de Vogelrichtlijnge-
bieden Eemmeer en Arkemheen. Het is gewenst om deze betekenis te waarbor-
gen door: 
- Instandhouding gebruik als weidegebied; 
- Tegengaan van verstoring; 
- Zo mogelijk verhoging grondwaterstand; 
- Instandhouden van een open relatie met de omgeving: dit betekent dat                                             
  verdichting in de kuststrook van het Eemmeer en de Laakzone moet worden     
  voorkomen. 

• Floristische waarden open poldergebieden: het is gewenst om de floristische 
waarden te beschermen. Het betreft met name de slootvegetaties en de natuur-
waarden van de wielen langs de Eemdijk. 

• Versterking ecologische waarden en potenties Eemzone: de Eemzone kent een 
aantal natuurgebieden. Het is aan te bevelen om deze gebieden te beschermen. 
Dit betekent ook dat verstoring vanuit de omgeving tegengegaan moet worden en 
dat ontwikkelingen die het realiseren van de zone kunnen frustreren voorkomen 
moeten worden. De ecologische betekenis kan versterkt worden als er meer na-
tuurgebieden langs de Eem worden aangelegd, waardoor de ecologische ‘Eem-
zone’ een continu karakter zal krijgen. Verder zijn er een aantal maatregelen ge-
wenst op inrichtingsniveau, zoals de aanpassing van de oevers en het toelaten 
van fluctuerende en hogere waterstanden in de oeverlanden. 

• Verhoging natuurpotenties oevers Nijkerkernauw: het is gewenst om de natuur-
waarden in het natuurgebied Westdijk te beschermen. Verder kan het bestem-
mingsplan de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden langs het Eemmeer moge-
lijk maken. Op inrichtingsniveau kan gedacht worden aan het ondieper maken van 
het aansluitende deel van het Nijkerkernauw. 

• Verhoging natuurpotenties Laak: De ecologische betekenis kan versterkt worden 
als er meer natuurontwikkeling langs de oevers van de Laak plaatsvindt. Er zijn 
een aantal maatregelen gewenst op inrichtingsniveau, zoals de aanpassing van 
de oevers. 
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3.6  Archeologie en cultuurhistorie 

Huidige situatie 
 
Archeologische waarden 
Voor het bepalen van de archeologische waarden in de het plangebied wordt gebruik 
gemaakt van de Archeologische Monumenten Kaart (AMK). Volgens de AMK komen 
in het zuidwestelijk deel van het plangebied gebieden met archeologische waarden 
voor. Ook in een dunne strook ten noordwesten van Bunschoten komen een aantal 
gebieden met archeologische waarden voor. Het betreft hier met name sporen van 
bewoning en huisterpen. Voor een overzicht van deze gebieden wordt verwezen naar 
bijlage 2. 
 
De locaties waar verwacht wordt archeologisch erfgoed te vinden staan aangegeven 
in de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Voor het oostelijk plan-
gebied is op deze kaart een middelhoge trefkans of verwachtingswaarde voor het 
aantreffen van archeologische resten in de bodem aangegeven. Alleen voor een dun-
ne strook ten oosten van de kern Bunschoten is een hoge trefkans aanwezig. Het 
westelijk deel van het plangebied heeft een lage trefkans. 

Cultuurhistorische waarden 
De belangrijkste cultuurhistorische waarden hebben betrekking op ontginningslinten, 
de aanwezige verkavelingen, de wielen en de onderdelen van de Grebbelinie. 
 
De ontginningslinten 
De belangrijkste ontginningslinten zijn de Zevenhuizerstraat, de Eemdijk en de Bis-
schopsweg. Langs deze linten bevind zich de oudste bebouwing. Zevenhuizen is van 
oorsprong een lintbebouwing langs de Zevenhuizerstraat. Het zwaartepunt van de 
bebouwing lag aan de oostzijde van de weg. Deze nederzettingenstructuur bleef tot 
op heden grotendeels onveranderd. Langs deze straat heeft de gemeente 12 panden 
geïnventariseerd, die mogelijk aangewezen kunnen worden als gemeentelijk monu-
ment. Het betreft panden met de huisnummers 146, 154, 160, 162, 166, 168, 257, 
263, 269 én 279. In het plangebied komen geen rijksmonumenten of MIP-panden 
voor.  
 
De lintbebouwing van Eemdijk is in de 15e eeuw ontstaan langs de toen aangelegde 
Veen- en Veldendijk.  
 
De verkavelingen 
Het verkavelingpatroon is een weerslag van de ontginningsgeschiedenis, in samen-
hang ontwikkelt met het waterhuishoudingsysteem. De ontginning van het gebied is 
vermoedelijk begonnen vanaf de Zevenhuizerstraat, de Eemdijk en de Bisschopsweg. 
Vanaf deze wegen werd het gebied ontgonnen loodrecht op de ontginningsbasis met 
zeer lange en relatief smalle stroken van 50 tot 100 m breed (‘slagen’). 

Wielen 
Na de bedijking van het plangebied zijn bij enkele dijkdoorbraken langs de Eem wielen 
met bijbehorende overslagwaaiers ontstaan. De wielen zijn zeer representatief en 
zeldzaam en hebben een grote cultuurhistorische waarde. 
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De Grebbelinie 
Door de Gelderse Vallei en Eemland loopt de historische, militaire verdedigingslinie 
“de Grebbelinie“. Deze overwegend noord-zuid lopende linie stamt grotendeels uit de 
tweede helft van de 18e eeuw. Deze 'Valleistelling' loopt door de gemeenten Rhenen, 
Renswoude, Veenendaal, Amerongen, Leersum, Woudenberg, Leusden, Amersfoort 
en Bunschoten. De Grebbelinie is aangelegd om de opmars van een vijand uit het 
oosten tegen te houden. De linie had de functie van voorpostenlijn van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en bestaat in hoofdzaak uit een aarden wal met haaks daarop 
aangelegde keerkades. Hierdoor ontstonden een tiental kommen welke onder water 
gezet konden worden, welke de opmars van een vijand ernstig kon belemmeren.  
 
In de gemeente Bunschoten bestond de Grebbelinie uit de oostelijke oever van de 
Eem (de Eemdijk), de West- en Oostdijk. Het gebied ten oosten van deze dijk (een 
groot deel van het plangebied) fungeerde als inundatiegebied dat bij oorlogsdreiging 
onder water kon worden gezet. Het was de meest noordelijke gelegen deel van de 
linie dat onder water gezet kon worden. De Bisschopsweg is een van de keerkaden 
die is opgeworpen om het water te kunnen vasthouden. De Oostdijk, de voormalige 
Zuiderzeedijk, was het enige ‘acces’ in de noordelijke inundatiekom. Daarom kon het 
Nederlandse leger zijn verdediging daar inrichten waaronder de tankversperringen uit 
1939 op de Oostdijk (buiten het plangebied). Rond 1749 werd in Spakenburg al een 
spuisluis gebouwd om het water uit de Zuiderzee in de inundatiekom te kunnen laten.  
De toegankelijkheid samenhang en beleving van de Grebbelinie in zijn geheel ont-
breekt op dit moment. De (zichtbare) overblijfselen van de Grebbelinie in het plange-
bied zijn de Eemdijk, Westdijk, Oostdijk, Bisschopsweg.  
                          
Ontwikkelingen 

Grebbelinie 
Zoals in de vorige alinea is vermeld ontbreekt de toegankelijkheid samenhang en be-
leving van de Grebbelinie op dit moment. Om onder andere de natuurlijke en cultuur-
historische beleving van de linie te vergroten wordt door diverse partijen nagedacht 
over de mogelijkheid voor het opstellen van een visie die leidt tot een versterking van 
de natuurlijke en cultuurhistorische uitstraling van de linie. Hieruit kan een pakket aan 
maatregelen volgens die worden uitgevoerd.  

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit archeologie en cultuurhistorie 
• Op terreinen van hoge archeologische verwachtingswaarde en terreinen van de 

AMK moeten bodemberoeringen vermeden worden. Indien bodemberoeringen 
onvermijdelijk zijn dan altijd vooraf laten gaan door een archeologisch vooronder-
zoek.                                           

• De bescherming van gemeentelijke monumenten vindt plaats via een andere be-
schermingsregeling dan het bestemmingsplan. Op de plankaart kan wel een aan-
duiding worden opgenomen, die een signalerende werking heeft.  

• Opstellen van een integrale visie op de ontginningslinten, waarbij een afstemming 
plaatsvindt tussen de cultuurhistorische waarden en de gewenste ontwikkelingen 
van functies en verschijningsvorm. 

• Behoud van cultuurhistorisch waardevolle verkavelings- en ontginningspatronen. 
• Beschermen van elementen van de Grebbelinie. 
• De wielen in het plangebied dienen een beschermende regeling te krijgen. 
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3.7  Landbouw 

Huidige situatie 
De landbouw heeft voor de gemeente in economische en in ruimtelijke zin een belang-
rijke functie voor de gemeente.  

Agrarisch grondgebruik 
Het aantal agrarische bedrijven in het plangebied is, volgens de gegevens van het 
CBS, in de periode 1990-2002 afgenomen van 107 tot 90. Uit onderzoek is echter 
gebleken dat in de gemeente Bunschoten slechts nog tussen de 50 en 65 volwaardige 
agrarische bedrijven aanwezig zijn (gegevens begin 2004). De oppervlakte cultuur-
grond in de gemeente, die in gebruik is als landbouwgrond, is in de periode 1990-
2004 toegenomen met bijna 19%16.  
 

 aantal bedrijven tendens opp. cultuurgrond 
(ha) 

tendens 

 1990 2002  1990 2002  
Bunschoten 107 90 -16% 2058 2448 +19% 

Utrecht 5013 3570 -29% 73329 70818 -3% 

Tabel 1: aantal bedrijven en agrarische bedrijfsgrootte, bron CBS 

Bedrijfstype 
Nagenoeg alle bedrijven in Bunschoten hebben sinds 1990 een hoofdfunctie (ca 
98%). Graasdierbedrijven vormen sinds jaren het grootste deel van het totale aantal 
agrarische bedrijven, zowel bij de bedrijven met een hoofdfunctie “graasdieren” als de 
bedrijven die een nevenfunctie “graasdieren” hebben. Deze bedrijven hebben naast 
een economische ook een landschappelijke functie, namelijk het in stand houden van 
het karakteristieke open landschap met weidegronden.  
 
Daarnaast zijn er slechts een beperkt aantal akkerbouw-, hokdier- en combinatiebe-
drijven. Onder agrarische combinatiebedrijven verstaat het CBS de bedrijven met 
diercombinaties, gewascombinaties en dier-gewascombinaties, die niet onder een 
ander hoofdtype gerekend kunnen worden.  
 
De gegevens van het CBS laten zien dat het aantal graasdierbedrijven verhoudings-
gewijs ten opzichte van de andere bedrijfstypen de laatste jaren nagenoeg gelijk blijft. 
Te verwachten valt dat deze verdeling per bedrijfstype, ook gezien het agrarische 
grondgebruik van de laatste decennia, zich ook in de komende jaren zal handhaven 
ondanks de afname van het totale aantal bedrijven. 
 

 totaal akkerbouw graasdieren hokdieren combinatie 

1990 107 0 99 7 1 
2002 90 1 81 4 4 

tendens -17 +1 -18 -3 +3 

Tabel 2: agrarische bedrijven naar type, bron CBS 

                                                      
16 De toename van het landbouwareaal kan verklaard worden door toename van het totale grondoppervlak 

van de gemeente Bunschoten door enkele grenscorrecties. 
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Bedrijfsgrootte 
De grootte van de agrarische bedrijven is berekend in NGE17, aan de hand van de 
gegevens van het CBS voor de periode 1990-2002. In de gemeente Bunschoten heeft 
iets meer dan de helft van alle agrarische bedrijven sinds 2002 een omvang van meer 
dan 50 NGE. Het is noodzakelijk voor een volwaardig agrarisch bedrijf om een  groot-
te van tenminste 50 NGE te hebben. Het aandeel bedrijven dat onder die norm zat, 
nam in de periode vanaf 1990 sterk af, al nam absoluut gezien het aantal bedrijven 
ook iets af. Een agrarisch bedrijf heeft over het algemeen goede toekomstperspectie-
ven als hoofdactiviteit indien het groter is dan 70 NGE, omdat de verhouding tussen 
kosten en opbrengsten gunstiger wordt naarmate het bedrijf groter is. Daarnaast zijn 
er toenemende eisen op het gebied van bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en mili-
euwetgeving. De investeringen om aan de benodigde vergunningen te voldoen zijn 
alleen op te brengen indien het bedrijf voldoende groot is.  
 
Tussen 1990 en 2002 is er een grote toename waar te nemen van het aantal bedrij-
ven in een de klasse boven de 70 NGE. Dit is de enige klasse waarin een stijging is 
waar te nemen. Het aantal bedrijven in de midden- en lagere klasses neemt af. 
Uit de tabel 3 blijkt voorts dat ongeveer 25% van het totale aantal agrarische bedrijven 
in de gemeente Bunschoten een omvang heeft van minder dan 20 NGE.  
 

 3-20  20-40  40-50  50-70  > 70 totaal 

1990 32 32 15 15 13 107 
2002 23 11 6 9 41 90 

tendens -9 -21 -9 -6 +28 -17 

Tabel 3: aantal bedrijven naar bedrijfsomvang in NGE-klasse, bron CBS 

Opvolgingssituatie 
Voor de gemeente Bunschoten zijn alleen de opvolgingsgegevens van 2000 bekend.  
Op basis van deze cijfers kan worden vastgesteld dat voor een behoorlijk aantal be-
drijven de bedrijfsopvolging een probleem kan worden. Dit heeft tot gevolg dat er in de 
toekomst waarschijnlijk minder agrarische bedrijven te verwachten zijn. 
 

jaar aantal bedrijven geen opvolger/nvt 1 opvolger 2/meerdere opvolgers
2000 88 67 19 2 

% 100% 76% 22% 2% 

Tabel 4: agrarische bedrijfsopvolging, bron CBS 

Productieomstandigheden 
Het huidige waterhuishoudkundige systeem is met name toegespitst op de landbouw, 
teneinde een hoge afvoercapaciteit van de hoofdwatergangen te bereiken om een 
optimale situatie voor de landbouw te creëren. Onder de landbouwgronden zijn waar-
schijnlijk ook drainagesystemen aangelegd voor een optimale bedrijfsvoering voor de 
landbouw. Door dit systeem is vooral in het westelijk plangebied sprake van verdro-
ging. 

                                                      
17  NGE: Nederlandse Grootte Eenheden: Dit zijn verhoudingsgetallen die een vergelijking mogelijk maken 

van de omvang van de verschillende typen agrarische bedrijven. Elke diersoort en elke hectare met een 
bepaald gewas wordt daarbij omgerekend in een bepaalde geldwaarde. Hierbij wordt rekening gehou-
den met regionale verschillen en met de geldontwaarding, waardoor het ook mogelijk wordt een verge-
lijking te maken over een bepaald tijdsbestek. 
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Paardenhouderijen 
In het kader functieverandering van agrarische bedrijven speelt de functie als paar-
denhouderij een steeds grotere rol in de gemeente Bunschoten. Er zijn op diverse 
locaties in het buitengebied agrariërs of burgers op voormalige agrarische bedrijven 
gevestigd die zich toeleggen op het houden van paarden.  
Naast een aantal agrariërs die het houden en/of fokken van paarden als hoofdactiviteit 
hebben komen er steeds meer bedrijven voor in het plangebied die paarden als ne-
venactiviteit houden. Uitgesloten wordt echter niet dat deze bedrijven zich in de toe-
komst meer gaan toeleggen op het houden van paarden. Het gaat hier zowel om be-
drijven die (deels) bestaan van het fokken van paarden als om bedrijven die paarden 
houden in een pension. Deze bedrijven liggen verspreid in het buitengebied, maar 
liggen met name aan de Eemdijk en Zevenhuizerstraat. Een aantal van de bedrijven 
houdt zich specifiek bezig met het fokken en africhten van paarden. De meeste bedrij-
ven zijn hoofdzakelijk gericht op het houden van pensionpaarden of combineren dat 
met fokken en africhten van paarden. Op deze bedrijven worden op dit moment geen 
paardrijlessen gegeven. Er dient rekening worden gehouden met het feit dat bedrijven 
in de toekomst wel paardrijlessen willen gaan geven. De ontwikkeling gaat vooral in 
de richting van een toename van het aantal pensionpaarden in combinatie met het 
hebben of oprichten van een binnenrijhal, waar paarden worden afgericht/bereden 
(incl. paardrijlessen).  
 
De bedrijven die zich bezig houden met het houden van paarden maken veelal ge-
bruik van vrijkomende schuren en stallen die op het bedrijf aanwezig zijn. Naast kalve-
ren- en varkensstallen behoren ook ligboxenstallen in toenemende mate tot de vrijko-
mende bedrijfsgebouwen. Een aantal van deze bedrijven heeft daarbij een buitenbak 
(paardenbak) in gebruik, al dan niet met springattributen en verlichting.  

Ontwikkelingen 

Voortgang en beëindiging van primair agrarische bedrijven 
Er valt te verwachten dat het aantal primair agrarische bedrijven zal afnemen. De af-
name wordt veroorzaakt doordat veel bedrijven geen bedrijfsopvolger hebben, de 
eisen om te kunnen voldoen aan de strengere milieunormen steeds hoger worden en 
omdat een verdere schaalvergroting van de landbouw in de toekomst te verwachten 
is. Beëindiging van een agrarisch bedrijf gebeurt op vrijwillige basis, zonder beëindi-
gingsregeling van het rijk.  
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Onzeker is wat er met de bebouwing en de grond zal gebeuren wanneer deze agrari-
sche bedrijven stoppen. Bij de bedrijven die doorgaan als primair agrarische functie is 
onder andere wel een bedrijfsopvolger aanwezig of speelt de opvolgingssituatie nog 
niet.  
 
Hervestigingslocaties 
Vanuit het vorige bestemmingsplan buitengebied 1985 is planologische ruimte be-
schikbaar voor een vijftal potentiële hervestiginglocaties. Van deze locaties voor nieu-
we bouwpercelen bevinden zich er drie aan de Gasthuisweg, één aan de Bisschops-
weg en één aan de Eemdijk. De hervestigingslocaties zijn bedoeld voor 
grondgebonden agrarische bedrijven, welke vanuit locaties binnen de gemeente ge-
hervestigd kunnen worden. Op deze hervestigingslocaties konden deze bedrijven 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Door de ruilverkaveling is echter na-
genoeg alle ruimte voor landbouwgrond in het buitengebied reeds aan bestaande 
agrarische bedrijven toebedeeld. Dit betekent dat de fysieke ruimte voor de hervesti-
gingslocaties niet of nauwelijks meer aanwezig is. 

Plattelandsvernieuwing 
De agrarische bedrijven staan vaak voor een keuze: doorgaan via verdieping of ver-
breding, of beëindigen. Nu al zijn er bedrijven die zich op andere, niet agrarische of 
agrarisch aanverwante activiteiten richten. In de toekomst zal het landelijk gebied 
meer een menging van functies hebben. Er zal ingespeeld moeten worden op deze 
ontwikkeling. Door verbreding en verdieping kan de landbouw versterkt worden.  
 
Onder verbreding van de landbouw wordt verstaan het bieden van ruimte aan agrari-
sche bedrijven voor goed inpasbare functies als natuur, recreatie en zorglandbouw. 
Het gaat om functies die extra waarde aan het landelijke gebied kunnen toevoegen en 
niet op gespannen voet staan met de landbouw. Bij verbreding van de landbouw is 
sprake van inkomensverbreding via nevenactiviteiten. Onder invloed van diverse ont-
wikkelingen in en buiten de landbouw wordt de behoefte bij agrariërs om activiteiten te 
ontplooien die extra inkomsten kunnen genereren steeds groter. Te denken valt aan 
(kleinschalig) kamperen bij de boer, directe verkoop van landbouwproducten en na-
tuur- en landschapsbeheer. In het kader van verbreding van de landbouw is het benut-
ten van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor de stalling van caravans en 
boten, alsmede de opslag van aan het buitengebied gebonden goederen ruimtelijk 
aanvaardbaar. De stalling en opslag dient wel plaats te vinden binnen de bestaande 
bedrijfsgebouwen.  
 
Behalve kamperen bij de boer kunnen ook andere vormen van plattelandsvernieuwing 
leiden tot vormen van neveninkomsten, zoals inkomsten uit beheers- en onderhouds-
overeenkomsten c.q. agrarisch natuurbeheer, de verkoop van streekeigen producten, 
de exploitatie van een theehuis, of de ontwikkeling van zorgboerderijen of soortgelijke 
therapeutische voorzieningen. 
 
Onder verdieping van de landbouw wordt verstaan het toevoegen van waarden aan 
de landbouw en gaan boeren over tot specialisatie, ontmenging en/of schaalvergro-
ting. Onder verdieping valt ook de overschakeling op biologische, biologisch dynami-
sche en/of ecologische landbouw.  
Een voorbeeld hiervan is de Eemlandhoeve, gelegen aan de Bisschopsweg. Dit bedrijf 
is een modern communicatiecentrum op het gebied van landbouw, natuur, milieu en 
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ethiek. Zij wil de ontmoeting stimuleren tussen boer en burger, stad en platteland. De 
hoeve biedt tevens ondersteunende voorzieningen voor praktisch milieuonderwijs en 
natuurbeleving en uitwisseling van kennis. In het met de Eemlandhoeve gesloten con-
venant staat opgetekend dat de Eemlandhoeve een spilfunctie moet gaan vervullen in 
de plattelandsvernieuwing in Eemland. De voornaamste activiteiten zijn te vatten in 
drie thema;’s, namelijk demonstratie en natuureducatie, ontmoeting en training en 
bezinning en communicatie. De functies van de Eemlandhoeve zijn derhalve primair 
streekgericht en hebben een duidelijke agrarische link. De Eemlandhoeve fungeert 
niet als informatiecentrum voor het nationaal landschap Arkemheen-Eemland. 

Vrijkomende agrarische bebouwing 
Bij vrijkomende agrarische opstallen en bedrijfswoningen komt de vraag naar voren of 
daar gehele of gedeeltelijke functieverandering kan plaatsvinden. In de paragraaf plat-
telandsvernieuwing is reeds ingegaan op gedeeltelijke functieverandering.  
In het reconstructieplan is het beleid voor gehele functieverandering primair gericht op 
ruimtelijke kwaliteitswinst door ontstening van het landelijk gebied. Om dit budgetneu-
traal te laten plaatsvinden, wordt sloop van voormalige bedrijfsbebouwing financieel 
gecompenseerd door het ter plaatse toestaan van een extra woonfunctie, dan wel een 
niet-agrarische bedrijfsfunctie. Voor beide opties gelden voor het gehele reconstruc-
tiegebied een aantal voorwaarden. Het beleid in de verwevingsgebieden is gericht op 
het bevorderen van een passende combinatie van landbouw, natuur, landschap, re-
creatie, werken en wonen. Hierbij kan de mogelijkheid ontstaan om bijvoorbeeld een 
aantal agrarische bedrijven om te vormen tot buitenplaats in de randzone rond Bun-
schoten.  
 
In principe komen alle huidige functies waar (voormalige) bedrijfsgebouwen aanwezig 
zijn, in aanmerking om van functie te mogen veranderen. Niet voor niets wordt in het 
Reconstructieplan gesproken over functieverandering van vrijkomende (agrarische) 
bedrijfsgebouwen. De aanwezigheid van bedrijfsgebouwen die kunnen worden herge-
bruikt in combinatie met het kunnen bereiken van een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit (bijv. door sloop van een deel van de gebouwen en versterking van het land-
schap), is dus belangrijker dan de vraag of het een net gestopt agrarische bedrijf is of 
een voormalig agrarisch bedrijf, dat reeds enige tijd een woonfunctie heeft. 
Bij functieverandering is minder van belang welke functie wordt toegestaan en veel 
meer is van belang welk effect de nieuwe functie heeft voor de omgeving.  
 
Voor Utrecht geldt geen maximale oppervlaktemaat voor hergebruik van vrijkomende 
agrarische gebouwen. Het standpunt is dat wanneer uit een gedegen afweging is ge-
bleken dat er geen nadelige ruimtelijke effecten optreden, functieverandering mogelijk 
is, ongeacht de omvang.  
Uit oogpunt van afstemming binnen het Reconstructiegebied en gelet op de aanwij-
zing van het plangebied als Nationaal Landschap met bijbehorende kernkwaliteiten is 
het niet te min aan te bevelen om uit te gaan van een regeling waarbij sprake is van: 
− een reductie van tenminste 50% van de gebouwen (alle opstallen, exclusief de 

bedrijfswoning met daarbij behorende bijgebouwen en exclusief cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen), en 

− een maximum van 500 m² voor de nieuwe niet-agrarische functie.  
 
Bij zeer grote oppervlakten bestaande bedrijfsgebouwen kan zo nodig via maatwerk 
van de maximale oppervlaktemaat worden afgeweken. 
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Paardenhouderijen 
Ten opzichte van een aantal jaren geleden is een toename van het aantal paarden 
duidelijk waarneembaar. De maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen 
aan de toenemende populariteit van de paardensport zullen waarschijnlijk nog enkele 
jaren voortduren. Het is dan ook te verwachten dat de vraag naar de mogelijkheden 
voor het houden en berijden van paarden blijft toenemen. 
Hierbij dient aandacht te zijn voor de landschappelijke inpassing van deze bedrijven. 
Dit geldt met name voor de paardenbakken op of buiten het bouwperceel die al dan 
niet zijn voorzien van springattributen en verlichting.  

Verdroging landbouwgronden 
In de toekomst valt te verwachten dat ten behoeve van de natuur de grondwaterstand 
in de zomer hoger zal zijn. Ook om verdere verdroging van agrarische gebieden tegen 
te gaan is een verhoging van de grondwaterstand noodzakelijk (zie ook § water). 

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit landbouw 
• Bieden van flexibiliteit t.a.v. agrarische functies. Ruimte bieden voor verdieping. 

Denk hierbij aan (gedeeltelijke) omschakeling van de agrarische bedrijfsvoering 
naar intensievere vorm van de bedrijfsvoering (specialisatie, ontmenging, schaal-
vergroting) of een extensievere vorm van de bedrijfsvoering (biologische land-
bouw, biologisch-dynamische landbouw, ecologische landbouw); 

• Ruimte bieden voor verbreding van agrarische bedrijfsvoering met functies als 
natuurbeheer, recreatie, zorglandbouw, verkoop landbouwproducten, stalling ca-
ravans en boten.  

• Met betrekking tot recreatie zijn twee ontwikkelingen het meest actueel. Allereerst 
het kamperen bij de boer, ten tweede de verdere ontwikkeling van paardenhoude-
rijen. Het betreft onder meer de mogelijkheden voor pensions, buitenbakken en 
ruiterroutes. 

• Bezien of het gewenst is om aanvullende mogelijkheden te bieden voor hervesti-
ging van agrarische bedrijven. 

• Een regeling opnemen met betrekking tot functieverandering van vrijkomende 
agrarische bebouwingen (VAB’s). 

• Mogelijkheden voor nieuwe landgoederen onderzoeken, dit in relatie tot locaties 
structuurplan en beleid ten aanzien van VAB’s. 

• Tegengaan van verdroging in westelijk deel plangebied. 
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3.8 Wonen en niet-agrarische bedrijven 

Huidige situatie 
In de gemeente Bunschoten staat een groot aantal burgerwoningen in het buitenge-
bied. Deze woningen bevinden zich voornamelijk langs de Eemdijk en de Zevenhui-
zerstraat. De nederzettingsstructuur in het gebied is voortgekomen uit de ontginnings-
geschiedenis.  
 
In het buitengebied bevindt zich een beperkt aantal niet-agrarische bedrijven (opslag-
bedrijven, productiefabriek meststoffen en loonbedrijven). Naast een aantal grote niet-
agrarische bedrijven zijn er nog diverse kleinere niet-agrarische bedrijven aanwezig. 
Het gaat hierbij voornamelijk om (ondergeschikte) nevenactiviteiten, zoals caravan-
stalling en paardenpension. 

Ontwikkelingen 
Uit de Toekomstvisie Bunschoten 2015 blijkt dat de gemeente er van uitgaat dat de 
nieuwe woning- en bedrijfsbehoefte voor het grootste gedeelte gerealiseerd kan wor-
den binnen de huidige kernen en bijhorende uitbreidingslocaties (zie ook paragraaf 
5.10 Ontwikkelingskaart).  
 
Het aantal burgerwoningen in de komende planperiode zou kunnen toenemen. Hand-
having van de bestaande, legaal gebouwde burgerwoningen is voor de komende peri-
ode een algemeen uitgangspunt, mits de kwaliteit van deze woningen voldoende is en 
de ligging acceptabel. Nieuwe woningen nabij agrarische bedrijven kunnen de ontwik-
kelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven beperken. 
 
De toekomstige vrijkomende agrarische opstallen roepen de vraag op naar herge-
bruik. Hiervoor dient in het bestemmingsplan een adequate regeling te worden opge-
nomen. Een keuze voor afbraak lijkt niet realistisch. Gelet op de staat van de gebou-
wen betekent dit bijna altijd een forse kapitaalsvernietiging. 

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit wonen en niet-agrarische bedrij-
ven 
• Burgerwoningen dienen goed beschermd te worden. Het is gewenst om redelijke 

bebouwingsmogelijkheden te bieden voor bijgebouwen (garages, tuinhuisjes en 
dergelijke).  

• Wanneer voormalige boerderijen een woonfunctie hebben, dienen de mogelijkhe-
den voor bijgebouwen te worden afgestemd op de grootte en het aantal bestaan-
de bijgebouwen/ schuren. 

• Nieuwbouw van burgerwoningen is niet gewenst, eventueel kan de mogelijkheid 
worden geboden om verbouwing van voormalige boerderijen tot meerdere zelf-
standige wooneenheden mogelijk te maken. 

• Het bestemmingsplan kan ruimte bieden voor beperkte uitbreidingsmogelijkheden 
van niet-agrarische bedrijven, tenzij dit op ruimtelijke problemen stuit. 
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3.9 Recreatie 

Huidige situatie 
Intensieve dagrecreatie 
In het buitengebied van Bunschoten zijn geen grote dagrecreatieve ‘trekkers’ aanwe-
zig. Deze kunnen wel in de omgeving worden gevonden: het betreft de binnenstad 
van Amersfoort, de kust van Flevoland en de Utrechtse Heuvelrug. Op grotere  af-
stand liggen de parken Eemhof te Zeewolde en het Dolfinarium te Harderwijk. 
 
Extensieve dagrecreatie 
De extensieve dagrecreatieve mogelijkheden in het plangebied zijn beperkt. De recre-
atieve infrastructuur beperkt zich voornamelijk tot de polderwegen. Naast de polder-
wegen zijn aan de oostzijde van het plangebied twee fietspaden aanwezig: aan de 
Oostdijk en naast de Laak. Door het plangebied lopen twee recreatieve routes, te 
werten de Zuiderzeeroute (Eemdijk-Westdijk-Oostdijk) en de Eemlandroute (Eemdijk-
Westdijk-Oostdijk-Laak). De polderwegen en fietspaden worden ook door wandelaars 
gebruikt. Specifieke wandelpaden, ruiterpaden en kanoroutes zijn er niet.  
 
Naast de polderwegen is weinig openbaar toegankelijke ruimte aanwezig. Het fietspad 
langs de Laak is voor een deel erg smal. Verder zijn er te weinig voorzieningen langs 
de routes. 
 
Verblijfsrecreatie 
In het plangebied zijn geen verblijfsrecreatieve voorzieningen aanwezig. Ook ‘kampe-
ren bij de boer’ is nog niet aanwezig. Wel zijn net buiten het plangebied in de gemeen-
te Bunschoten twee verblijfsrecreatieve mogelijkheden (bungalowpark Eemmeer en 
jachthaven Nieuwboer).  
 
Watersport 
Het gehele randmerengebied wordt in toenemende mate bezocht door toervaarders 
uit andere watersportgebieden. Exacte cijfers over de recreatievaart zijn niet bekend. 
Voor de gemeente Bunschoten is in dit verband vooral het Eemmeer/ Nijkerkernauw 
van belang. Het Eemmeer (buiten het plangebied) wordt intensief bevaren met zeil- en 
motorboten door ligplaatshouders uit het randmerengebied.  
Ook de Eem is van belang voor de recreatievaart. In het plangebied langs de Eem 
bevinden zich geen grootschalige jachthavens. Wel is er een jachthaven aanwezig 
nabij de monding van de Eem op het Eemmeer in de gemeente Eemnes. 

Ontwikkelingen 

Stedelijk uitloopgebied/Laakzone 
In de toekomst zal de betekenis van het plangebied als stedelijk uitloopgebied toene-
men door de groei van Bunschoten en Amersfoort (Vathorst). Het in het kader van de 
landinrichting aangelegde net van fietsroutes zal dan zeker in een grote behoefte 
voorzien. De recreatieve druk op het gebied langs de Laak zal zeker toenemen. Hier-
op dient te worden ingespeeld bijvoorbeeld door de aanleg van wandel-, fiets- en rui-
terpaden en een kanoroute op een deel van de Laak.  
Het gebiedje aan het Eemmeer, tussen de Laak en Bunschoten, biedt goede moge-
lijkheden voor recreatieve ontwikkeling, eventueel in combinatie met een kleinschalige 
horecavoorziening.  
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Door het creëren van niet alleen meer recreatieve mogelijkheden aan de oostzijde van 
Bunschoten maar ook aan de westzijde wordt het gebied ook aantrekkelijker voor 
toerisme. Hierdoor kan er een behoefte ontstaan voor de aanleg van een verblijfsre-
creatief terrein. 
 
Samen met de gemeenten Nijkerk en Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem 
worden momenteel de waterhuishoudkundige eisen en de recreatieve potenties in 
combinatie met extra natuurontwikkeling van de Laak en het direct aangrenzende 
gebied onderzocht. Daarbij wordt ook een mogelijke aansluiting van de Laak met de 
Rengerswetering betrokken 

Recreatieve routes 
Zoals in de vorige paragraaf werd benoemd beperkt het recreatief gebruik van het 
gebied ten zuiden en westen van Bunschoten zich nu met name tot fietsen. In het 
kader van de landinrichting wordt een aantal ontsluitingswegen voor doorgaand gemo-
toriseerd verkeer ongeschikt gemaakt, zodat zij aantrekkelijker worden voor langzaam 
verkeer.  
Op het moment wordt de mogelijkheid bekeken om een aantal nieuwe wandel-
/fietspaden aan te leggen. Dit zijn: 
• fietspad op de Eemdijk tussen het dorp Eemdijk en Eembrugge; 
• fiets- en wandelpaden door de Bekaaide Maatpolder; 
• fiets- en wandelpaden over de Westdijk en Oostdijk langs het Eemmeer; 
• fietspad op de Laakkade ten oosten van Spakenburg en Bunschoten; 
• fiets- en wandelpad langs de westrand van Spakenburg en Bunschoten; 
• fiets- en wandelpad langs de oostrand van Spakenburg en Bunschoten, langs de 

Rengerswetering en toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein Bunschoten 
–Zuid; 

• ten zuiden van Bunschoten, tussen de Amersfoortseweg en de Zevenhuizerweg. 
 

Recreatieve route door het polderland 

Recreatieve zone lang randmeer 
Het gebied Korte Landen is ook een mogelijke locatie voor woningbouw, maar wellicht 
ook voor een stadspark, (verblijfs)recreatie en/of parkeergelegenheid. Hiervoor zal 
volgend jaar een onderzoek naar de invullingsmogelijkheden gestart worden.  
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Voor het deel ten oosten van de bebouwde kom is de Ontwikkelingsvisie Kuststrook-
Oost vastgesteld. Naast een nieuwe jachthaven in de bebouwde kom is aangegeven 
dat het terrein van de voormalige RWZI en het terrein van het aanbiedstation aan de 
Groeneweg met naastgelegen bosgebied zullen worden gebruikt voor een recreatieve 
bestemming (b.v. kampeerterrein, uitspanning, speelbos). Voor die onderdelen die 
binnen het plangebied vallen zal waar nodig en mogelijk een regeling in het bestem-
mingsplan moeten worden opgenomen om de ontwikkelingen mogelijk te maken.  

Plattelandsvernieuwing 
Plattelandsvernieuwing biedt kansen voor het de ontwikkeling van meer recreatieve 
voorzieningen in het buitengebied. In het kader hiervan en de verbreding van de land-
bouw is het wenselijk om de mogelijkheden voor kamperen bij de boer verder te ver-
ruimen. Dit kan gebeuren voor de gebieden waar dit zonder problemen op het agrari-
sche bouwperceel kan worden ingepast.  
 
Behalve kamperen bij de boer kunnen ook andere vormen van plattelandsvernieuwing 
leiden tot meer recreatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van streek-
eigen producten of de exploitatie van een theehuis (zie ook paragraaf 3.7).  

Recreatievaart 
De vraag naar aanlegplaatsen blijft stijgen door de gemiddelde jaarlijkse groei van het 
aantal schepen in het gehele randmeergebied. Ook langs de Eem bestaat behoefte 
aan uitbreiding van de aanlegmogelijkheden18. Hierbij dienen de (toekomstige) na-
tuurgebieden langs de Eem en het Eemmeer te worden ontzien. In deze gebieden 
zullen dus geen aanlegmogelijkheden mogen worden gerealiseerd. Een zorgvuldige 
locatiekeuze voor nieuwe aanlegplaatsen is dus op zijn plaats. 
Naast de Eem is de Laak de andere watergang in het plangebied waar recreatievaart 
mogelijk is, zij het in de laatste in zeer beperkte mate (kano’s en fluisterbootjes). 

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit recreatie 
• Bevordering extensieve recreatie. Hiertoe dienen meer paden en routes in het 

buitengebeid te worden aangeld. Het betreft wandel- en fietspaden en ruiterrou-
tes. Verder is het gewenst om aanvullende voorzieningen te ontwikkelen. 

• Aanleg van een camping is gewenst, in samenhang met mogelijkheden voor kam-
peren bij de boer. 

• Het is gewenst om meer aanlegplaatsen voor de pleziervaart te realiseren, zowel 
langs de Eem als langs het Eemmeer. Hierbij moeten de (toekomstige) natuurge-
bieden worden ontzien. 

• Mogelijkheden voor plattelandsvernieuwing kunnen worden verbeterd. Denk aan 
verkoop van streekeigen producten of de exploitatie van een theehuis.  

• Kamperen bij de boer kunnen ontwikkeld worden in het gehele plangebied.  
• Daar waar mogelijk een regeling opnemen voor de recreatieve ontwikkelingen aan 

de Laakzone/Rengerswetering en de ontwikkelingen in het kader van de visie 
Kuststrook-Oost op het terrein van de voormalige RWZI en het terrein van het 
aanbiedstation aan de Groeneweg.  

                                                      
18 Beheers- en inrichtingsvisie Eem, Provincie Utrecht, 2003 
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3.10 Infrastructuur 

Huidige situatie 

Verkeersinfrastructuur 
Het hoofdwegennet van de gemeente Bunschoten kan beschreven worden als een 
‘vorkstructuur’ met twee ‘tanden’. De steel van deze ‘vork‘ betreft de Amersfoortse-
weg. De twee ‘tanden’ bestaan uit de Oostelijke Randweg en de Westsingel. Deze 
drie wegen vormen de hoofdontsluitingsstructuur van de gemeente Bunschoten in 
noord-zuid richting.  
 
De belangrijkste doorgaande wegen zijn: 
• Nijkerkerweg – Bunschoterweg (N806) voor de verbinding met de gemeente Nij-

kerk; 
• Vaartweg – Bikkersweg voor de verbinding tussen Eemdijk en Bunschoten/  

Spakenburg; 
• Bisschopsweg (N414) voor de verbinding naar Baarn; 
• Amersfoortseweg (N199) voor de verbinding met Amersfoort. 
In deze routes zijn duidelijk de uitwijkroutes te herkennen die worden gebruikt om het 
knooppunt Hoevelaken te omzeilen. Relevant voor de wegenstructuur is het feit, dat in 
de kern Bunschoten/Spakenburg drie bedrijventerreinen zijn gelegen. Het betreft 
Haarbrug en De Kronkels aan de zuidzijde van de kern en Zuidwenk in het noordoos-
ten van de kern.  
 

De Eemdijk 
 
In het kader van de verkeersveiligheid zijn een aantal wegen in het buitengebied vol-
gens het Duurzaam Veilig principe ingericht. Hierbij zijn deze wegen ingericht als 60 
km/u wegen met bijbehorende voorzieningen. Het betreft hier de Zevenhuizerstraat, 
Groeneweg, Smeerweg, Eemdijk en Westdijk. 
 
In de gemeente Bunschoten zijn een aantal wegen voorzien van vrijliggende fietspa-
den. Dit zijn de Westsingel, de Nijkerkerweg, de Bisschopsweg en de Amersfoortse-
weg. Zoals ook al vermeld in de vorige paragraaf zijn er verder nauwelijks fietspaden 
in het plangebied aanwezig. 
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Infrastructuur 
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Het openbaar vervoer in het plangebied bestaat uit een drietal busverbindingen 
Amersfoort-Bunschoten, Bunschoten-Baarn en Bunschoten-Nijkerk.  
 
De Eem wordt in de beroepsvaart met name gebruikt voor de aanvoer van goederen 
voor de bouw. Jaarlijks zijn er rond de 3000 doorvaarten voor de beroepsvaart. Wat 
betreft recreatievaart zijn geen gegevens bekend.  

Technische infrastructuur 
In het plangebied loopt één hoogspanningsleiding van 150 kV met een privaatrechte-
lijk geregelde contractstrook van 27,5 m aan weerszijde van de het hart van de lei-
ding. Hier zijn aan weerszijden van de leidingen geen bouwwerken toelaatbaar zonder 
toestemming van de beheerder en dus is een vermelding op de plankaart noodzake-
lijk.  
 
Tevens is er een drietal aardgastransportleidingen van de Gastransportservice aan-
wezig met een diameter van respectievelijk 6”, 12” en 18”, met een bebouwingsaf-
stand van respectievelijk 4 m (6” en 12”) en 5 m (18”). Binnen deze zone zijn aan 
weerszijden van de leidingen geen bouwwerken toelaatbaar zonder toestemming van 
de beheerder en dus is een vermelding op de plankaart noodzakelijk (zie verder para-
graaf 3.11).  
 
In het plangebied lopen een aantal ruw-water leidingen vanuit waterwingebieden (ook 
buiten het plangebied) naar zuiveringsinstallaties. Nabij Eemdijk is zo’n ruw-water 
zuiveringsinstallatie aanwezig. Ook ligt er een ROL leiding (Ruw water Oude Land) in 
het plangebied. Aan de zuidkant van Bunschoten loopt een rioolpersleiding met een 
diameter van 0,6 m en een beschermingszone van 3 m. Binnen deze zone zijn aan 
weerszijden van de leidingen geen bouwwerken toelaatbaar zonder toestemming van 
de beheerder en dus is een vermelding op de plankaart noodzakelijk. 
 
Daarnaast loopt in het plangebied nog een straalpad van KPN-telecom. Deze heeft 
een beschermingszone van 100 m ter weerszijden van het hart van de straalverbin-
ding. De bij de straalverbinding behorende maximale bouwhoogten bedraagt in het 
plangebied 30 m (boven NAP).  

Ontwikkelingen 
Mobiel telefoonverkeer heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Om tot een lan-
delijk dekkend netwerk te komen dienen de aanbieders van mobiele telefoondiensten 
basisstations voor mobiele communicatie te plaatsen. Deze basisstations worden in 
heel Nederland in hoog tempo geplaatst.  

Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit infrastructuur 
• De bestaande wegen dienen als zodanig in het bestemmingsplan te worden vast-

gelegd. 
• Er moet een regeling komen voor straalverbindingspaden met bijbehorende 

maximale toegestane bouwhoogten. 
• Het bestemmingsplan zal de ruimtelijke consequenties dienen te regelen van de 

contractstroken van de diverse leidingen. 
• In het bestemmingsplan dient een regeling worden opgenomen voor het realise-

ren van basisstations voor het mobiele netwerk. 
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3.11 Milieu 

Huidige situatie 
In voorgaande paragrafen zijn bij de beschrijving van de diverse facetten een aantal 
milieuaspecten voor dat facet al behandeld. In deze paragraaf komen een aantal as-
pecten aan bod die in het voorgaande nog niet behandeld zijn. 

Externe veiligheid 
In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen voor 
Externe veiligheid, zoals beschreven in de RNVGS (Risiconormering vervoer gevaar-
lijke stoffen Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24611) en het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen.  
In het plangebied bevinden zich geen inrichtingen. Wel grenst het plangebied aan 
industrieterreinen waar een risico-object aanwezig is (Polynorm). Voor deze objecten 
gelden een aantal regels, zoals de zogenaamde risicocontour. De risicocontouren van 
Polynorm loop voor een klein deel over het plangebied. Binnen de plaatsgebonden 
risicocontouren mogen geen kwetsbare objecten worden opgericht. Binnen het kleine 
gedeelte van deze risicocontour dat over het plangebied valt kunnen personendicht-
heden binnen het invloedsgebied niet toenemen (er zijn geen woningen of bedrijven 
aanwezig, enkel agrarisch gebied. Daarnaast wordt voor dit gedeelte de oriënterende 
waarde van het Groepsrisico niet overschreden.  
 
In het plangebied is een drietal aardgastransportleidingen van de Gastransportservice 
aanwezig met een bebouwingsafstand van respectievelijk 4 m (6” en 12”) en 5 m 
(18”). Nieuwe berekeningen tonen aan, dat de plaatsgebonden risicocontouren van de 
10-6 norm van leidingen groter kunnen zijn dan de bebouwingsafstanden uit de circu-
laire Zonering langs hogedruk-aardgastransportleidingen 1984. Bij de toetsing van 
bestemmingsplannen levert dit problemen op, omdat feitelijk kan worden gebouwd 
binnen de risicocontouren van het plaatsgebonden risico. De grotere berekende risi-
coafstanden van het RIVM zijn echter geen wettelijke afstanden die in acht moeten 
worden genomen. De circulaire van 1984 is nog steeds van kracht; dit is ook door de 
Raad van State erkend (zaaknummer 200409580/1, publicatiedatum 20 juli 2005)19. 
Voor de 18 inch leiding (druk 67 bar, wanddikte 6,43 mm en een diepteligging van 1,6 
meter) bedraagt de maximale afstand, 150 meter. 
Het ministerie van VROM werkt momenteel aan een nieuwe circulaire voor aardgas-
transportleidingen. Het ministerie wil in de nieuwe circulaire dezelfde bebouwingsaf-
standen hanteren als nu het geval is. 
 
Risico's die samen kunnen hangen met het wegtransport hangen met name af van het 
aantal transporten met gevaarlijke stoffen en de kans op een ongeluk. Het effect van 
calamiteiten bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg is zeer moeilijk op een 
kaart weer te geven, omdat zeer veel verschillende stoffen worden vervoerd die allen 
andere effectafstanden kunnen veroorzaken. 
Voor het gemeentelijke wegennet kan de gemeente op grond van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen (WVGS) routes aanwijzen voor het transporteren van gevaarlijke 
stoffen.  

                                                      
19 Aardgasleiding en transportleidingen, VNG, februari 2006 
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Het transport van gevaarlijke stoffen over land vindt plaats via de A1 (grenzend aan 
het plangebied) en via de Amersfoortseweg-Bisschopsweg naar het bedrijven terrein 
de Kronkels. Dit heeft echter geen ruimtelijke gevolgen voor het plangebied. 
Het transport van goederen over de buitendijkse wateren heeft geen ruimtelijke gevol-
gen voor het plangebied20.  
 
Geluidshinder verkeer 
Indien een bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor het bouwen van nieuwe wo-
ningen (en andere geluidgevoelige objecten), dan moet op grond van de Wet geluid-
hinder een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd vanwege het wegverkeer en het 
railverkeer. De geluidsbelasting op de gevel van die nieuwe woningen mag niet meer 
bedragen dan 50 dB(A) bij wegverkeerslawaai en 57 dB(A) bij railverkeerslawaai. Per 
initiatief zal hiervoor moeten worden bekeken of kan worden voldaan aan de grens-
waarde van 50 dB(A) of dat er een verzoek om hogere grenswaarde bij GS moet wor-
den komen. 
 
Geluidshinder industrie 
Voor het industrieterrein De Kronkels/Haarbrug (Noord) is een nieuw bestemmings-
plan in procedure. In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat rond industrieterrei-
nen, waarop inrichtingen volgens art. 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer (de zogenaamde grote lawaaimakers) zijn gevestigd of zich mogen ves-
tigen, een geluidzone moet zijn vastgesteld. Het plaatselijk gevestigde bedrijf Vebo 
beton en staal valt onder deze categorie inrichtingen. Op 27 mei 2004 heeft de ge-
meenteraad een nieuwe voorlopige zonegrens vastgesteld voor het industrieterrein 
‘De Kronkels/Haarbrug(noord)’. De nieuwe zone omvat een aanpassing van de oor-
spronkelijke zone rond ‘De Kronkels’ en ‘Haarbrug’, zoals die door de gemeenteraad 
is vastgesteld op 24 april 1986. De oorspronkelijke zonegrens is verouderd en sluit 
niet aan bij de feitelijke situatie. De geluidzone beoogt een ruimtelijke scheiding aan te 
brengen tussen industriële activiteiten en geluidsgevoelige functies, zoals wonen en 
onderwijs, e.d. De geluidzone is het gebied tussen de grens van het industriegebied 
en de zonegrens. De zonegrens is gebaseerd op de berekende 50 dB(A) contour van 
de op grond van de Wet Milieubeheer aan bedrijven verleende vergunningen. De op 
grond van de Wet Milieubeheer vergunde totale geluidruimte aan de bedrijven mag op 
de zonegrens dus niet meer bedragen dan 50 dB(A). De geluidzone vormt een plano-
logisch aandachtsgebied, waarbinnen de regels van de Wgh van toepassing zijn. De 
zone wordt meegenomen in de opgestarte procedures tot vaststelling van de be-
stemmingsplannen, waarin de zone gedeeltelijk komt te liggen. Het gaat daarbij om de 
bestemmingsplannen De Kronkels/Haarbrug(noord), Rengerswetering (inmiddels 
vastgesteld en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 29 maart 2005), Buitengebied 
en Bunschoten Zuid-Eemlandia.  
Uit akoestisch onderzoek (zonebeheer) is gebleken dat binnen de nieuwe geluidzone 
voornamelijk aan de noordkant (woongebied Eemlandia en Verzetsheldenbuurt) en 
langs de Amersfoortseweg woningen zijn gelegen, waar de geluidbelasting ten gevol-
ge van het industrieterrein niet voldoet aan de wettelijke voorkeurswaarde van 50 
dB(A). Omdat geluidreducerende maatregelen aan de bron en in het overdrachtsge-
bied niet mogelijk zijn, heeft de gemeente het voornemen bij Gedeputeerde Staten 
van Utrecht een verzoek tot vaststelling van hogere waarden in te dienen. 
[pm, resultaten hogere grenswaarden]  
 
                                                      
20 Provinciale risicokaart externe veiligheid Utrecht, 2004 
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Luchtkwaliteit 
Algemeen 
In het Besluit Luchtkwaliteit (11 juni 2001) zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor 
de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6) en koolmonoxide 
(CO). Een knelpunt is, volgens het Besluit Luchtkwaliteit, een verkeerssituatie waar de 
grenswaarde voor luchtkwaliteit wordt overschreden. Indien gevoelige bestemmingen 
(o.a woningen) in het plangebied aanwezig of geprojecteerd zijn dan is een over-
schrijding van de grenswaarde(n)21 bij de gevoelige bestemmingen zeer ongewenst.  
In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied dient ook aan-
dacht te worden besteed aan het aspect luchtkwaliteit. Hiermee dient de inpasbaar-
heid van de plannen voor wat betreft het aspect lucht nader aangetoond te worden. 
 
Beoordelingskader 
Beoordeling van de luchtkwaliteit vindt plaats aan de hand van het Besluit luchtkwali-
teit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005. Bestuursorganen nemen bij de uitoe-
fening van bevoegdheden die gevolgen voor de luchtkwaliteit kunnen hebben bepaal-
de grenswaarden voor luchtkwaliteit in acht. Er zijn grenswaarden gesteld voor de 
stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), kool-
monoxide (CO) en benzeen. De grenswaarden gelden in zijn algemeenheid, behou-
dens de werkplek. Aan de grenswaarde van stikstofdioxide hoeft nu nog niet te wor-
den voldaan, maar vanaf 2010. Er vindt een beoordeling plaats voor alle stoffen uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grens-
waarden voor NO2 en PM10. 
 
Stof  Grenswaarde     2004 2010 2015 
 
NO2  Jaargemiddelde (µg/m3)    40 40 40 
PM10  Jaargemiddelde (µg/m3)    40 40 40 
Maximum aantal keer dat 24 uursgemiddelde van 
50 µg/m3 overschreden mag worden    35 35 35 
 
Conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 worden concentraties die zich van nature in de 
lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens bij de beoorde-
ling van de luchtkwaliteit buiten beschouwing gelaten. Volgens de Meetregeling lucht-
kwaliteit 2005 is er voor PM10 in Bunschoten een aftrek van 4 µg/m3 als jaargemid-
delde en van 6 overschrijdingsdagen voor de daggemiddelde concentratie van 
toepassing (zogenaamde zeezoutcorrectie). Omdat het rekenprogramma CAR-II deze 
correctie niet uitvoert, dienen deze waarden eenmalig worden afgetrokken van de 
berekende resultaten voor PM10. 
  
Beïnvloeding luchtkwaliteit in huidige en toekomstige situatie 
De luchtkwaliteit is de som van de bijdrage door verkeer, industrie en achtergrond. In 
het  onderhavige plangebied is geen (luchtkwaliteit) relevante industrie aanwezig (gro-
te NO2 en PM10 bronnen). 

                                                      
21 NO2 is de stof waaraan getoetst wordt. Fijn stof wordt bij de toetsing meegenomen als aandachtsstof 

vanwege de schadelijke effecten op de gezondheid. 



59 

bestemmingsplan buitengebied 2006                                                                                                                toelichting 

Wel liggen in het plangebied een aantal verkeerswegen, namelijk de: 
• Amersfoortseweg 
• Bisschopsweg 
• Eemdijk 
• Groeneweg 
• Nijkerkerweg 
• Vaartweg 
• Zevenhuizerstraat 
De overige in het plangebied gelegen straten hebben een duidelijk lagere intensiteit, 
zodat hier geen problemen met luchtkwaliteit te verwachten zijn. 
 
In de onderhavige situatie van de procedure rond het vaststellen van het bestem-
mingsplan Buitengebied wordt derhalve de luchtkwaliteit bepaald door de verkeersbij-
drage en de heersende achtergrond.  
 
Onderbouwing inpasbaarheid initiatief 
De karakterisering van de relevante verkeerswegen is: 
 
Straat Intensiteit 

(mvt/etm) 
% vrachtverkeer Afstand wegas tot 

rand van de weg 
Amersfoortseweg 14.260 Max. 5 3,5 m 
 15.383 Max. 5  3,5 m 
 16.572 Max. 5 3,5 m 
Bisschopsweg 10.090 Max. 5 3 m 
 10.825 Max. 5 3 m 
 11.662 Max. 5 3 m 
Eemdijk 1.380 Max. 5 2,5 m 
 1.485 Max. 5 2,5 m 
 1.600 Max. 5 2,5 m 
Groeneweg 970 Max. 5 2 m 
 1.045 Max. 5 2 m 
 1.126 Max. 5 2 m 
Nijkerkerweg 10.620 Max. 5 3 m 
 11.463 Max. 5 3 m 
 12.350 Max. 5 3 m 
Vaartweg 3.290 Max. 5 3 m 
 3.549 Max. 5 3 m 
 3.832 Max. 5 3 m 
Zevenhuizerstraat 2.177 Max. 5 2,5 m 
 2.346 Max. 5 2,5 m 
 2.527 Max. 5 2,5 m 

 
Het betreft hier wegen met normaal verkeer in een landelijke omgeving. Voor het be-
palen van de intensiteit is uitgegaan van berekende intensiteiten voor deze wegen, 
zoals dat is genoemd in het Integraal Verkeersbeleidsplan (IVBP) van de gemeente 
Bunschoten. De intensiteiten voor 2015 zijn op basis van groeipercentage van 1,5 
doorgerekend. 
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In opdracht van de Gemeente Bunschoten zijn eerder reeds berekeningen uitgevoerd 
naar het effect van verkeer op de luchtkwaliteit in Bunschoten. Er zijn berekeningen 
uitgevoerd voor 2005, 2010 en 2015. Er is uitgegaan van : 
Meerjarige meteo; 
Een (maximaal) percentage van 5% vrachtverkeer. Deze fractie is gebaseerd op ver-
keersgegevens van de gemeente Bunschoten. De weinige autobussen die in Bun-
schoten rijden vallen hierbij binnen dit percentage van 5% vrachtverkeer (worst case); 
Geen parkeerbewegingen. Het aantal parkeerbewegingen is alleen van invloed op de 
concentratie benzeen. Omdat benzeen in het geheel geen probleem voor Bunschoten 
vormt is het aantal parkeerbewegingen niet relevant; 
Een bomenfactor van 1,25. Deze bomenfactor impliceert dat er van uitgegaan wordt 
dat concentraties zich op de weg enigszins concentreren. Hierdoor wordt een relatief 
hoge concentratie gemeten en is deze bomenfactor “wordt case” voor Bunschoten.  
 
Gebaseerd op de berekeningen blijkt dat voor de onderhavige wegen geen overschrij-
dingen, met uitzondering van het aantal dagen overschrijding daggemiddelde PM10 in 
2005 voor de Amersfoortseweg, worden vastgesteld van grenswaarden uit het Besluit 
luchtkwaliteit voor NO2 en PM10. De maximale berekende concentraties voor NO2 en 
PM10 zijn voor de beschouwde jaren: 
 
Tabel 1 Maximaal berekende concentraties (inclusief zeezoutcorrectie) 
 
Straatnaam Jaar NO2  jaargemid-

delde (µg/m3) 
PM10 jaargemid-
delde (µg/m3) 

PM10 aantal da-
gen over- 
schrijding dagge- 
middelde waarde 

Amersfoortseweg 2005 < 38 < 29 37 
 2010 34 25 23 
 2015 > 30 23 17 
Bisschopsweg 2005 34 27 28 
 2010 31 24 20 
 2015 27 22 16 
Eemdijk 2005 < 27 < 24 < 20 
 2010 < 25 < 22 < 15 
 2015 < 22 < 21 < 13 
Groeneweg 2005 < 27 < 24 < 20 
 2010 < 25 < 22 < 15 
 2015 < 22 < 21 < 13 
Nijkerkerweg 2005 34 27 28 
 2010 32 24 21 
 2015 27 22 16 
Vaartweg 2005 28 24 21 
 2010 26 22 16 
 2015 23 21 13 
Zevenhuizerstraat 2005 < 27 < 24 < 20 
 2010 < 25 < 22 < 15 
 2015 22 21 13 
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Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarde voor het maximum aantal overschrij-
dingen van de uurgemiddelde waarde van 200 µg/m3 voor NO2 ook niet wordt over-
schreden. Ook voor de overige stoffen (SO2, benzeen, CO en BaP) is geen sprake 
van overschrijdingen van grenswaarden. 
 
Conclusie 
Er  kan dus worden geconcludeerd dat er geen sprake is van noemenswaardige over-
schrijding van grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit 2005 van NO2, PM10, SO2, 
benzeen, CO en BaP. 
 
De bij deze paragraaf behorende berekeningen en grafieken zijn in bijlage 3 opgeno-
men.  

Stiltegebied 
Bijna het gehele westelijk deel van het plangebied is aangewezen door de provincie 
als milieubeschermingsgebied voor stilte. Dit houdt in dat deze gebieden extra be-
schermd worden door de Provinciale Milieuverordening tegen toename van geluidsbe-
lasting en tegen ingrepen die tot verkleining en/of versnippering van deze gebieden 
leiden. De stiltegebieden worden reeds beschermd door middel van een regeling in de 
provinciale milieuverordening. Uitbreiding van niet-agrarische bedrijven, verbreding 
van landbouw en overige niet gebiedseigen activiteiten (nieuw, dan wel uitbreiding) in 
het stiltegebied dienen te worden getoetst aan het provinciale beleid, dat conserve-
rend van karakter is. Dergelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot een aantasting 
van de akoestische kwaliteit. 
 
Bodemkwaliteit 
Daar waar een bestemmingsplan een planologische basis biedt voor bebouwingsmo-
gelijkheden, die uitstijgen boven de "standaard uitbreidingsmogelijkheden", die een 
bestemmingsplan buitengebied nu eenmaal biedt, dient inzicht te worden gegeven in 
de kwaliteit van de bodem. Voor die situaties dient een verkennend bodemonderzoek 
te worden uitgevoerd. Vooralsnog lijkt deze nota niet zodanige ontwikkelingen moge-
lijk te maken, dat een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zou moeten worden. 
Wanneer slechts sprake is van standaard uitbreidingsmogelijkheden, dan dient in het 
kader van het opstellen van een bestemmingsplan een globaal historisch onderzoek 
voor het gehele plangebied te worden uitgevoerd.  
 
De historie van het plangebied is overzichtelijk. Tot op heden wordt het gebied voor-
namelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. Het bestemmingsplan is conserverend 
van aard. In dit verband ter zake doende gebruikswijzigingen zijn slechts mogelijk 
gemaakt voor vrijkomende agrarische bebouwing, die nu binnen een agrarisch bouw-
perceel valt. Conform het actuele gemeentelijk bodembeleid vindt bij dergelijke wijzi-
gingen van tevoren altijd een bodemonderzoek plaats.  

Rioolwaterzuivering 
De eigen rioolwaterzuivering van Bunschoten is uit efficiency-overwegingen gesloten. 
Vanaf 2004 wordt het afvalwater van Bunschoten gepompt naar de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie Amersfoort. Het effluent van de RWZI Amersfoort wordt rechtstreeks 
geloosd op de Eem.  
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Windenergie 
Vanuit de provincie waren er plannen voor de ontwikkeling van een windturbines in 
een lijnopstelling langs de A1. Hiervoor is begin 2003 een startnotitie MER opgesteld.  
De gemeente Bunschoten heeft op basis van een aantal argumenten (o.a. landschap-
pelijke, ecologische en milieutechnische bezwaren) een opstelling van windturbines 
langs de A1 afgewezen. Naar aanleiding van diverse bezwaren heeft de provincie 
besloten geen windturbines langs de Rijksweg A1 te realiseren.  

Ontwikkelingen 
Vanuit deze functie spelen er geen ontwikkelingen in het plangebied. 
 
Aanbevelingen voor visie en planopzet vanuit milieu 
• In het bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met de geluidsbelasting 

als ruimte geboden wordt voor de bouw van nieuwe geluidsgevoelige objecten.  
• Het beschermen van het westelijk plangebied als milieubeschermingsgebied voor 

stilte wordt geregeld in de PMV. 
• De geluidszone industrielawaai rondom het bedrijventerrein-zuid dient in het plan 

te worden opgenomen. 
• Aangezien er geen sprake is van noemenswaardige overschrijding van grens-

waarden van de diverse parameters van het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn er 
geen ruimtelijke gevolgen die doorwerken voor het bestemmingsplan. 
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4  VISIE 

4.1 Van aanbevelingen naar integratie 

In hoofdstuk 2 zijn de aanbevelingen vanuit de relevante beleidsstukken geformu-
leerd. Deze vormen het kader waarbinnen de huidige kwaliteiten behouden kunnen 
blijven en nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In hoofdstuk 3 zijn per functie 
aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de toekomstige handhaving c.q. ontwik-
keling. Hierbij is voor de duidelijkheid het eigen belang van de functie centraal gesteld. 
De aanbevelingen van hoofdstuk 2 en 3 vormen als zodanig een programma van 
wensen dat door middel van afweging en keuzes moet leiden tot het programma van 
eisen voor het bestemmingsplan. 
Het mag duidelijk zijn dat functies als landbouw, natuur, milieu en recreatie vaak ver-
schillende eisen stellen en verschillend op elkaar inwerken. De agrariërs zijn bijvoor-
beeld niet gebaat bij teveel burgerwoningen in hun werkgebied. Voor de natuurontwik-
keling is het van belang dat de omgeving deze ondersteunt. Verkeerslawaai doet hier 
echter afbreuk aan. In Bunschoten lijkt van grote tegenstellingen echter geen sprake 
te zijn.  
 
In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen de toekomstvisie (met visiekaart) 
en de beheervisie (met beheerkaart). De te verwachten en gewenste functies en 
waarden, die naar verwachting binnen 10 jaar tot stand komen, worden besproken in 
de toekomstvisie. De gemeente heeft haar visie op het buitengebied opgesteld in de 
‘Toekomstvisie Bunschoten 2015’ waarin rekening gehouden wordt met de bestaande 
beleidskaders. De ‘Toekomstvisie Bunschoten 2015’ is in de hiernavolgende toe-
komstvisie geïntegreerd.  
De beheervisie spreekt zich uit over de bescherming van aanwezige functies en 
waarden, met name op gebiedsniveau. De beheervisie en de toekomstvisie worden 
hieronder toegelicht, waarbij het plangebied is onderverdeeld in vijf deelgebieden.  
 
In hoofdstuk 5 is daarna aangegeven op welke wijze de beheervisie is uitgewerkt tot 
bestemmingen (en plankaart) en tevens op welke wijze de toekomstvisie (met visie-
kaart) leidt tot de ontwikkelingskaart. De ontwikkelingskaart vormt een toetsingskader 
voor ontwikkelingen. Door deze werkwijze wordt zoveel mogelijk voorkomen dat be-
oogde toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied gefrustreerd worden door be-
perkingen in het bestemmingsplan.  

4.2 Integratievisie Bunschoten 

 
A. Bikkerspolder en polder De Haar 
 
Toekomstvisie 
In het buitengebied van Bunschoten staat de ontwikkeling van de grondgebonden 
landbouw centraal. De rol van de landbouw als drager van de kenmerkende land-
schappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden moet worden versterkt. Deze 
doelstelling staat in alle beleidsplannen omschreven en kan met name worden bereikt 
in de open agrarische gebieden, de Bikkerspolder en polder de Haar (ook wel het 
zogenaamde agrarisch kerngebied). De positie van de agrarische bedrijven kan wor-
den versterkt door het bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en creëren 
van mogelijkheden met betrekking tot verbreding en verdieping.  
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Bij verdieping van de landbouw gaat het om agrarische bedrijven die over gaan tot 
specialisatie, ontmenging en/of schaalvergroting. Ook de overschakeling op biologi-
sche, biologisch dynamische en/of ecologische landbouw valt hieronder. Onder ver-
breding van de landbouw wordt verstaan het bieden van ruimte aan inpasbare functies 
als natuur, recreatie en zorglandbouw. 
 
Zoals al in paragraaf 3.7 is vermeld is vanuit het vorige bestemmingsplan buitenge-
bied 1985 planologische ruimte beschikbaar voor een vijftal potentiële hervestiginglo-
caties. Van deze locaties voor nieuwe bouwpercelen bevinden zich er drie aan de 
Gasthuisweg, één aan de Bisschopsweg en één aan de Eemdijk. Door de ruilverkave-
ling is echter nagenoeg alle ruimte voor landbouwgrond in het buitengebied reeds aan 
agrarische bedrijven toebedeeld. Dit betekent dat fysieke ruimte voor nieuwe bouw-
percelen nagenoeg niet meer aanwezig is. Er zal dan ook geen regeling in het be-
stemmingsplan worden opgenomen voor het realiseren van een nieuw bouwperceel 
ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf. 
 
De gemeente is van mening dat voor het agrarisch kerngebied aan de Gasthuisweg, 
Fokjesweg, Bisschopsweg en Lodijk bij agrarische bedrijfsbeëindiging in eerste instan-
tie gezocht moet worden naar een nieuwe invulling als agrarisch bedrijf. In het be-
stemmingsplan dient daarom een regeling te worden opgenomen om functieverande-
ring van agrarisch naar wonen mogelijk te maken, met dien verstande dat langs de 
Fokjesweg, de Bisschopsweg en de Lodijk het wijzigen pas mag geschieden na één 
jaar nadat is komen vast te staan dat binnen het betreffende bouwperceel geen agra-
risch bedrijf meer is gevestigd. 
 
Het gebied kent een open karakteristiek, waarbinnen de verspreid liggende boerener-
ven met hun erfbeplantingen fraaie accentpunten vormen. De openheid is een van de 
specifieke kwaliteiten waardoor het plangebied onderdeel uitmaakt van het nationaal 
landschap Arkemheen-Eemland en waarom het grootste deel van het plangebied 
waardevol is voor weidevogels. Het gebied heeft weliswaar geen status als Vogelricht-
lijn of habitatgebied, maar kent wel hoge waarden voor weidevogels en sluit aan op 
gebieden, die deze status wel hebben. Behoud van de kernkwaliteiten van het gebied 
(openheid, verkaveling, veenweidekarakter) is daarom ook zeer gewenst. Bij ruimtelij-
ke ontwikkelingen dienen de kernkwaliteiten te worden behouden. De landbouwkundi-
ge functie kan worden gecombineerd met de functie voor weidevogels. Door middel 
van agrarisch natuur- en weidevogelbeheer kunnen deze waarden behouden en ver-
sterkt worden. 
 
Door de aanleg van aanvullende recreatieve routes (met name wandel- en fietsroutes) 
wordt de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het gebied vergroot voor zowel 
inwoners van de gemeente als mensen uit de regio en toeristen. Bovendien kan de 
financiële basis vergroot worden voor agrariërs met een verbrede agrarische bedrijfs-
voering.  
In de Poldermaten komt geen doorgaande fietsroute op de grens van land en water. 
Alleen komt er in aansluiting op een uit het zuidelijk deel van de gemeente komend 
klompenpad (langs de Nieuwe Broerswetering) een klompenpad in het uiterst westelij-
ke deel van de Poldermaten aangelegd worden.  
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Aan de zuidkant van Bunschoten is ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van het 
bedrijventerrein de Kronkels. Deze uitbreiding zal moeten plaatsvinden aansluitend aan het 
bedrijventerrein de Kronkels ten oosten van de Amersfoortseweg (ten zuiden van Polynorm). Bij 
de realisatie van het bedrijventerrein dient dus zoveel mogelijk rekening te worden gehouden 
met de kwaliteiten van het Nationaal Landschap Eemland. Dit nieuwe bedrijventerrein dient dus 
te worden voorzien van een landschappelijke inpassing. 

 
Beheervisie 
In de komende 10 jaar wordt ingezet op het handhaven van de kenmerkende open-
heid, het verkavelingspatroon van het agrarische gebied, de aanwezige wielen en het 
bieden van flexibiliteit, ruimte en (neven)gebruik ten aanzien van de agrarische be-
drijfsvoering. Speciale aandacht moet uitgaan naar de versterking van de beeldkwali-
teit van agrarische erven, vooral indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. 
 
B. Lintbebouwingen van Eemdijk en Zevenhuizen 
 
Toekomstvisie 
De handhaving en versterking van de aanwezige kwaliteiten van de historische lintbe-
bouwing langs de Eemdijk en de Zevenhuizerstraat is van belang. Hiertoe dient onder 
andere de beeldkwaliteit van deze bebouwingslinten te worden onderkend en ver-
sterkt. In relatie daarmee is het van belang om de bestaande erfbeplantingen te waar-
borgen en te versterken. In de toekomstvisie worden de bestaande waarden zoveel 
mogelijk beschermd. Nieuwbouw en herbouw van opstallen en panden moet zoveel 
mogelijk gebeuren door rekening te houden met aanwezige beeldkwaliteits- en land-
schappelijke gegevens. Hierdoor kan de kwaliteit en identiteit van de bestaande waar-
devolle bebouwingslinten worden behouden en versterkt.  
 
Bij vrijkomende agrarische bebouwing kan gehele functieverandering plaatsvinden. 
Echter, gezien de agrarische hoofdfunctie van het gebied Bikkerspolder en polder De 
Haar (agrarisch kerngebied) is het gewenst gehele functieverandering naar wonen, 
recreatie of een maatschappelijke functie slechts toe te staan langs de Eemdijk, Ze-
venhuizerstraat en de Groeneweg. Gehele functieverandering van voormalige agrari-
sche bedrijven naar niet-agrarische bedrijven wordt beperkt toegestaan. Een voor-
waarden hierbij is dat het een bedrijf betreft met een duidelijke relatie met het 
buitengebied, zoals agrarische hulpbedrijven, ambachtelijke landbouwproducten ver-
werkende bedrijven en opslag- en stallingsbedrijven. 
 
Beheervisie  
De belangrijkste ontginningslinten zijn de Zevenhuizerstraat en de Eemdijk. Langs 
deze linten bevind zich de oudste bebouwing, waarbij langs de Zevenhuizerstraat 
circa 12 panden zijn geïnventariseerd, die mogelijk beschermd kunnen worden als 
gemeentelijk monument. Bovenstaande betekent dat de komende 10 jaar bij nieuw-
bouw of uitbreidingen van bebouwing de beeldkwaliteitsaspecten van de historische 
linten een belangrijk aspect vormen, zodat de kwaliteit en identiteit van de bestaande 
waardevolle bebouwingslinten wordt behouden en versterkt. 
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C. Het buitendijks gebied langs de Eem en het Eemmeer 
 
Toekomstvisie 
Het buitendijks gebied langs de Eem en het Eemmeer wordt verder ontwikkeld als een 
belangrijke natuurlijke verbindingszone met grote recreatieve, cultuurhistorische en 
landschappelijke potenties.  
 
Voor alle buitendijkse gebieden geldt dat deze moeten worden gevrijwaard van ver-
stedelijking en nieuwe bebouwing. Grondgebonden veehouderij met waar mogelijk 
verhoogde ligging van de bebouwing zijn voor de lange termijn dan ook een belangrij-
ke functie voor dit gebied. 
 
De zone langs de Eem is aangewezen als ecologische verbindingszone binnen de 
EHS. Het centrale lint hierin wordt gevormd door de Eem zelf, met haar oevers. Het 
doel is hier riet- en moeraslanden te ontwikkelen. De ecologische betekenis wordt 
vergroot door in de omgeving van de huidige natuurgebieden kerngebieden te ontwik-
kelen. Deze kerngebieden vormen een rustpunt voor fauna in de verbindingszones. 
 
De Eemdijk, Westdijk en Oostdijk zijn nog herkenbare elementen en structuren van de 
Grebbelinie, die een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Delen 
van deze dijken worden in de toekomst versterkt zodat zij voldoen aan de Wet op de 
waterkering. Hierbij dient echter de cultuurhistorische waarde behouden te blijven. De 
op te stellen inrichtingsvisie van de gebiedscommissie Gelderse Vallei vormt hiervoor 
het uitgangspunt. 
 
De recreatieve betekenis van het gebied kan worden vergroot door het creëren van 
een langzaam verkeerroute (wandelen en fietsen), een ruiterpad en een kanoroute.  
Zorgvuldig gelokaliseerde en vormgegeven verblijfsplekken completeren de recreatie-
ve inrichting van het gebied. Gezien de aanwezige en potentiële natuurwaarden zal de 
realisatie van een haventje voor pleziervaartuigen elders moeten plaatsvinden. 
 
Beheervisie 
De bestaande natuurgebieden worden beschermd, evenals de Eem en haar oevers. 
Bovendien vindt een bescherming plaats van de aanwezige cultuurhistorische ele-
menten en structuren van de Grebbelinie. In dit gebied worden ontwikkelingen uitge-
sloten, die de beoogde toekomstvisie frustreren. 
 
D. Oostelijke randzone Bunschoten Spakenburg 
 
Toekomstvisie 
Het gebied tussen de oostgrens van Bunschoten/ Spakenburg en de gemeentegrens 
(de Laak) kenmerkt zich door een relatief hoge dynamiek. Er is sprake van een veel-
heid aan ruimteclaims, zoals: 
• Uitbreiding van bebouwing van de kern Bunschoten/ Spakenburg. Volgens het 

vastgestelde streekplan gaat om het om circa 1600 woningen aan de oostzijde 
van de bebouwde kom; 

• Uitbreiding bedrijventerrein; 
• Ontwikkeling van een recreatieve as van Vathorst naar de Oostdijk, met o.a. fiets-

paden, wandelpaden, kanoroutes, kleinschalige kampeer- en horecavoorzienin-
gen; 



70 

bestemmingsplan buitengebied 2006                                                                                                                toelichting 

• Mogelijke realisatie van nieuwe landgoederen met nadruk op natuurontwikkeling; 
• Waarborgen van het belang van de aangrenzende polder Arkemheen als Vogel- 

en Habitatgebied; 
• Recreatief medegebruik van boerenerven. 

 
De veelheid aan ruimteclaims vraagt om een integrale ruimtelijke visie voor het gebied 
tussen de Rengerswetering en de Laak als geheel. Hierin zal beschreven moeten 
worden welke ontwikkelingen wel of niet worden voorgestaan en waarin mogelijk ruim-
te wordt gereserveerd voor woningen, nieuwe landgoederen, recreatieve ontwikkelin-
gen en natuur. Het is mogelijk om een onderscheid te maken tussen functies, die een 
verdichting met zich meebrengen en ‘open’ functies. Het geheel zou een open uitstra-
ling kunnen krijgen, waardoor het gebied zijn speciale karakteristiek zoveel mogelijk 
behoudt. De Laak kan verder worden ontwikkeld als natuurzone en extensieve recrea-
tiezone. 
Door middel van deze visie worden de verschillende functies niet apart gerealiseerd, 
maar wordt gestreefd naar een integrale opzet, die meerwaarden heeft voor de ruim-
telijke en functionele kwaliteiten van het geheel. 
In de opstelling van deze visie is een communicatietraject met belanghebbenden van 
wezenlijk belang. Dit geldt ook voor een zorgvuldige afweging van belangen en het 
realiseren van hoge ambities ten aanzien van de inrichting en goed op elkaar afge-
stemde functies. Binnen het plantraject voor het voorliggende bestemmingsplan bui-
tengebied zijn onvoldoende mogelijkheden aanwezig om een zodanige integrale en 
zorgvuldige visie op te stellen. 
Samen met de gemeenten Nijkerk en Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem 
worden momenteel de waterhuishoudkundige eisen en de recreatieve potenties in 
combinatie met extra natuurontwikkeling van de Laak en het direct aangrenzende 
gebied onderzocht. Daarbij wordt ook een mogelijke aansluiting van de Laak met de 
Rengerswetering betrokken. 
 
Beheervisie  
Voor de komende tien jaar zou het gebied ten oosten van Bunschoten haar open ka-
rakteristiek moeten behouden, waardoor de waarden voor aanwezige agrariërs, vo-
gels en recreatief medegebruik gehandhaafd blijven. 
 
E. Zone langs het Eemmeer 
 
Toekomstvisie 
Het gebied Korte Landen is ook een mogelijke locatie voor woningbouw, maar wellicht 
ook voor een stadspark, (verblijfs)recreatie en/of parkeergelegenheid. Hiervoor zal 
volgend jaar een onderzoek naar de invullingsmogelijkheden gestart worden. Daar-
naast wordt mogelijke ontwikkeling van een kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzie-
ning in een deel van de kuststrook langs het Eemmeer. Dit deel van de kuststrookal-
leen betreft een deel van de Westdijk (vanaf Spakenburg tot aan de Fokjesweg) en de 
Oostdijk.  
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Voor het deel ten oosten van de bebouwde kom is de Ontwikkelingsvisie Kuststrook-
Oost vastgesteld. Naast een nieuwe jachthaven in de bebouwde kom betreffen de 
ontwikkelingen onder andere kleinschalige voorzieningen (bankjes, picknickgelegen-
heden, kluunplaatsen voor kano’s etc.) op de Oostdijk, een speelbos met parkeerge-
legenheid op en naast de voormalige vuilstort en wellicht een camping met horeca en 
mogelijkheden voor activiteiten op het terrein van de voormalige zuiveringsinstallatie 
aan de Groeneweg.  
 
Beheervisie 
Vooralsnog wordt ingestoken op handhaving van de huidige situatie met zijn bijbeho-
rende kwaliteiten. Concrete toekomstplannen zijn vooralsnog niet aanwezig. 
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5 JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING  

5.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan dient een duidelijk toetsingskader op te leveren voor alle direct 
betrokkenen. Op basis van de in hoofdstuk 3 geformuleerde aanbevelingen per functie 
en de afweging tussen die verschillende aanbevelingen, worden in dit hoofdstuk de 
gekozen bestemmingen nader toegelicht. In beginsel is de huidige situatie voor wat 
betreft het gebruik van de gronden en eventuele aanwezige landschappelijke en na-
tuurlijke kwaliteiten daarbij richtinggevend geweest. Daar waar bijvoorbeeld natuur-
ontwikkeling of een recreatieve ontwikkeling wordt nagestreefd wordt dat niet tot uit-
drukking gebracht in de bestemming, maar door middel van flexibliteitsbepalingen (zie 
hierna). 

Flexibel en ontwikkelingsgericht 
Naast een helder toetsingskader op basis van de actuele waarden en het huidige ge-
bruik, dient het bestemmingsplan ook flexibel en ontwikkelingsgericht te zijn. Dit houdt 
in dat het bestemmingsplan regelingen moet bevatten, die inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen. Dit komt vooral tot uitdrukking in verschillende vrijstellings- en wijzi-
gingsbevoegdheden, die in de voorschriften zijn opgenomen. Dergelijke bevoegdhe-
den geven het plan de nodige flexibiliteit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een wijzi-
gingsbevoegdheid teneinde andere functies toe te staan in vrijkomende agrarische 
gebouwen, in het geval het agrarisch bedrijf definitief is of wordt beëindigd (wijziging 
van een agrarisch bebouwingsvlak naar bijvoorbeeld de bestemming Wonen). Of ten-
einde een agrarische bestemming om te kunnen zetten in een natuurbestemming, 
indien overeenstemming bestaat over de ontwikkeling van een natuurgebied. 

5.2 Plankaart  

Om te komen tot een verantwoorde zonering zijn de belangen van het agrarisch 
grondgebruik nader afgewogen tegen die van natuur en landschap. Op basis van ac-
tuele waarden, huidig gebruik en aanbevelingen op het vlak van het abiotisch en bio-
tisch milieu met het bijbehorende landschapsbeeld, is per gebiedsdeel een afweging 
gemaakt. Uitgaande van een voortzetting van het agrarisch grondgebruik is per ge-
biedsdeel nagegaan in hoeverre de aanwezige natuur- en landschapswaarden aanlei-
ding zijn in meer of mindere mate beperkingen op te leggen aan de agrarische bedrij-
vigheid. De specifieke kwaliteiten van een gebied zijn op de bestemmingenkaart door 
middel van een aanduiding aangegeven. Op de plankaart zijn bestemmingen gelegd 
overeenkomstig het huidig gebruik en de huidige waarden. Deze worden besproken in 
de hiernavolgende paragrafen. 

5.3 Agrarische bestemming  

5.3.1  De agrarische bestemming 

De landbouw is nog steeds de belangrijkste ruimtegebruiker in de gemeente Bunscho-
ten en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de huidige verschijningsvorm van het 
landschap. Ondanks de verwachting dat de landbouw in toenemende mate onder druk 
zal komen te staan als gevolg van kostenstijgingen (milieu-investeringen), concurren-
tie en wetgeving, zal ze hier ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen.  
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De grondgebonden landbouw (veeteelt) is het kenmerkende bedrijfstype in het plan-
gebied. Vanuit de visie komt naar voren dat primair is gekozen voor de hoofdfunctie 
grondgebonden landbouw (veeteelt) als perspectiefvolle agrarische sector in Bun-
schoten, die de ruimte moet krijgen voor verdere schaalvergroting. Uitgangspunt voor 
het plan is, dat de bestaande agrarische bedrijven op verantwoorde wijze hun be-
drijfsvoering kunnen voortzetten. De rol van de landbouw als drager van de kenmer-
kende landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden moet worden ver-
sterkt. De positie van de agrarische bedrijven kan worden versterkt door het creëren 
van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden onder andere met betrekking tot verbre-
ding, verdieping en plattelandsvernieuwende activiteiten.  
 
De belangrijkste functie van het bestemmingsplan is de regeling van het agrarische 
grondgebruik en het behouden van de gebiedseigen karakteristieken van de verschil-
lende deelgebieden. Daartoe kent het plan één agrarische gebiedsbestemming “Agra-
risch gebied met landschapswaarden” (AL). 
In deze gebieden is de landbouw de primaire functie en de gronden zijn bestemd voor 
de bedrijfsvoering van zowel grondgebonden als niet-grondgebonden agrarische be-
drijven. Hierin bevinden zich terreinen met hoge landschapswaarden: openheid van 
het landschap (o) en karakteristiek verkavelingspatroon (v).  

Gebiedscodes voor bestaande landschapswaarden 
Om de bestemming “Agrarisch gebied met landschapswaarden” te onderbouwen zijn 
de per gebied aanwezige natuur- of landschapswaarden op de plankaart aangegeven 
door middel van een aanduiding (lettercode). Met betrekking tot de agrarische hoofd-
bestemmingen gaat het met name om waarden buiten de agrarische bouwpercelen.  
Hieronder worden de per deelgebied gehanteerde codes en het daarmee verbonden 
aanlegvergunningenstelsel nader toegelicht.  

algemeen 
Door middel van de gebiedscodes (o) en (v) worden de kernkwaliteiten en de kwalitei-
ten als weidevogelgebied en gebied voor wintergasten beschermd. De openheid van 
het gebied (vanwege het overwegende gebruik als grasland), de lage ligging met natte 
omstandigheden en het verkavelingspatroon zijn bepalend voor de aanwezigheid van 
de weidevogels en wintergasten. Door middel van het opnemen van de gebiedscodes 
o en v wordt de specifieke waarde als weidevogelgebied gewaarborgd. Een aparte 
gebiedscode voor weidevogels heeft geen toegevoegde waarde ter bescherming van 
de aanwezige weidevogels in het gebied. Dit betekent dat voor het weidevogelgebied 
en gebied voor wintergasten een AL-bestemming in voldoende mate bescherming 
biedt.  
Ook komen in de Bikkerspolder sloten en slootoevers met hoge natuurwaarden voor. 
Het is echter niet gewenst om op deze gronden de bestemming agrarisch gebied met 
landschaps- en natuurwaarden te leggen aangezien de natuurwaarden enkel in het 
water en langs de slootkanten aanwezig is en niet op de gronden die door de agrari-
ers in gebruik zijn.  
In de doeleindenomschrijving van de bestemming “Agrarisch gebied met landschaps-
waarden” is daarom ‘water met eventueel aanwezige natuurwaarden in het water en 
op de oevers’ worden opgenomen. Hiermee worden de te beschermen waarden in het 
plan geregeld. Dit geeft, naast het feit dat het aanleggen en dempen van sloten gevol-
gen heeft voor de waterhuishouding in het plangebied een extra motivatie voor het 
eisen van een aanlegvergunning.  
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Om te voorkomen dat alle bij een bedrijf behorende landbouwgrond kan worden om-
gezet van weide in ruwvoedergewassen en hiermee de kernkwaliteiten van het gebied 
kunnen aantasten, is een aanlegvergunningstelsel opgenomen voor het scheuren of 
frezen van grasland. Hieruit volgt dat niet meer dan 20% van bij een agrarisch bedrijf 
behorende landbouwgrond mag worden gebruikt voor ruwvoedergewassen. Door 
middel van deze regeling worden de kernkwaliteiten van het plangebied gewaarborgd. 

(o): openheid van het landschap 
Bij open landschap staat vooral het behoud van de karakteristieke open gedeelten van 
het landschap centraal. Het gaat hierbij om het open gebied ten westen, zuiden en 
oosten van Bunschoten/Spakenburg. Door het toegepaste grondgebruik heeft dit 
landschap zijn kenmerkende openheid gekregen die niet verloren mag gaan. Boven-
dien is sprake van verweving van landschapswaarden met de agrarische functie.  

(v): karakteristiek verkavelingspatroon 
In het gebied rondom Bunschoten is sprake van een cultuurhistorisch waardevol ver-
kavelingspatroon van overwegend smalle opstrekkend verlopende percelen. De me-
thodiek die toegepast werd was het ontginnen loodrecht op de ontginningsbasis met 
zeer lange en relatief smalle stroken van 50 tot 100 m breed (‘slagen’). Deze kavels 
zijn het belangrijkste kenmerk van het slagenlandschap. Vandaar de aanduiding (v) 
voor het karakteristieke verkavelingspatroon.  
 
In de polder Bekaaide Maat, waar bij de monding van de Eem de invloed van de 
voormalige Zuiderzee het grootst was, is een dikker zeekleipakket afgezet. Deze 
gronden vallen onder de jonge zeekleigronden. Dit deel van het plangebied is aange-
merkt als aardkundig waardevol gebied. Daarom is voor dit gebied de aanduiding 
‘aardkundig waardevol gebied opgenomen met een beschermende regeling (aanleg-
vergunningstelsel) in de voorschriften.  
 
Ter bescherming van de bovengenoemde landschapswaarden van het plangebied is 
het wenselijk, dat een aantal werken en werkzaamheden in het agrarisch gebied (bui-
ten het bouwperceel), eerst wordt getoetst, alvorens toestemming wordt verleend. Dit 
vereiste van een zogenaamde aanlegvergunning betreft de werkzaamheden, zoals 
opgenomen in bijgaand schema. Daar waar in het schema geen kruisteken staat geldt 
dat voor die werken en werkzaamheden geen aanlegvergunning is vereist. Of deze 
werken en werkzaamheden daar zonder meer toelaatbaar zijn, is afhankelijk van de 
overige bepalingen die bij de betreffende bestemming zijn genoemd, en met name de 
doeleindenomschrijving. Toegevoegd kan worden, dat het resultaat van de toetsing 
niet òf positief òf negatief behoeft te zijn, maar ook een verandering, verschuiving of 
beperking van de voorgenomen werkzaamheid als resultaat kan hebben, na overleg 
met de aanvrager. 
 
Teneinde alleen dan een aanlegvergunning te vragen wanneer dit echt noodzakelijk 
is, is het aanlegvergunningenstelsel gekoppeld aan de nadere aanduiding bij een be-
stemming. Zo wordt bereikt dat alleen voor die activiteiten een aanlegvergunning 
wordt gevraagd, die de waarden in het betreffende gebied zouden kunnen aantasten.  
Voor het aanleggen en dempen van watergangen is ook een aanlegvergunning opge-
nomen. Hiervoor is tevens een vergunning nodig van het Waterschap Vallei & Eem. 
Uit waterhuishoudkundig oogpunt zal dempen van watergangen vanwege het verlies 
aan waterberging qua oppervlakte volledig moeten worden gecompenseerd. 
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Schema aanlegvergunningen 
 
alle gronden met de  
aanduiding: 

werkzaamheden 

 a b c d e f g h 
openheid van het landschap (o)  X X  X  X X 
karakteristiek verkavelingspatroon (v) X  X  X  X  
aardkundig waardevol gebied   X X X  X   

 
 
Werkzaamheden:  a = aanleggen en verharden van wegen en                                                                 

     parkeerterreinen (> 60 m²) 
 b = egaliseren, ophogen, afgraven van gronden 
 c = dempen van sloten, graven van watergangen 
 d = aanleg ondergrondse leidingen 
 e = vellen en rooien van houtopstanden (m.u.v. fruitbomen) 
 f = diepploegen (dieper dan 50 cm onder maaiveld) 
 g = bebossen en beplanten met houtopstanden/ aanleg 
      boomkwekerijen en sierteelt 
 h = definitief omzetten van grasland in bouwland, anders  
      dan ten behoeve van herinzaai, met uitzondering van  
      de teelt van ruwvoedergewassen tot een maximum  
      van 20 % van de bij een bedrijf behorende gronden. 
  
Geen vergunning is nodig voor o.a.:   
• werkzaamheden ten behoeve van normaal beheer en onderhoud (= het onderhoud, dat 

gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van 
de gronden die tot de betreffende bestemming behoren). 

• werkzaamheden binnen een bouwperceel 

Aanvullende bufferzone rond natuurgebied 
In een strook van 250 m langs natuurgebieden is het wenselijk de agrarische bebou-
wings- en gebruiksmogelijkheden mede af te stemmen op de bescherming van de 
bestaande, aangrenzende natuurwaarden. Ook hierbij dient onderscheid gemaakt te 
worden tussen grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij. Daarom is de 
aanduiding ‘natuurrandzone’ opgenomen. 
Met deze natuurrandzone wordt beoogd het agrarisch gebruik zodanig te beïnvloeden, 
dat wordt voorkomen dat de ecologische kwaliteiten van het naastgelegen natuurge-
bied (verder) worden aangetast. De daartoe op te nemen bepalingen komen dus niet 
voort uit de waarde van de zone zelf en beogen niet de bescherming van waarden in 
die natuurrandzone, maar enkel van het aangrenzende natuurgebied.  
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SCHEMA: Hoofdlijnen agrarische bestemmingsregeling∗)  
 

 
n.b. De agrarische bedrijven 

dienen onderscheiden te 
worden in grondgebonden 
(GG) en niet grondgebon-

den bedrijven (NGG) 

Agrarisch  
gebied met  

landschapswaarden 
  

(grondgebonden 
agrarische bedrijven) 

Agrarisch  
gebied met  

landschapswaarden 
  

(intensieve vee-
houderij bedrijven) 

Natuurrandzone (n)  
of kernrandzone (k) 

a.  oppervlakte bouwperceel 
(afh. van bedrijfsomvang) 

maatwerk maatwerk maatwerk 

b.   veranderen vorm bouw-
perceel 

wijz.; max. 50%  
veranderen 

wijz.; max. 50%  
veranderen 

wijz.; max. 50%  
veranderen 

c. vergroten bouwperceel 
      (onderscheid GG-NGG) 

vrijst 1,25 ha 
wijz 1,5 ha 

part herz 2,0 ha 
+ adv A/L/N/W 

wijz 30% van bestaand 
bp 

+ adv A/L/N/W 

vrijst 1,25 ha 
wijz 1,5 ha 

part herz 2,0 ha 
+ adv A/L/N/W 

d.  nieuw bouwperceel wijz. #. neen neen 
e.  bouwbepalingen 

• uitbreiding van stallen 
 

recht 
 

recht 
 

recht.  
• boomkwekerijen, 
       houtteelt  

neen neen neen  

• gebouwen buiten 
bouwperceel  

vrijst. 30 m², 
niet in evz 

neen vrijst. 30 m²,  
niet in (n)  

• voedersilo's 
alleen op bouwperceel 

recht 12 m 
vrijst. 15 m 

recht 12 m 
vrijst. 15 m 

recht 12 m 
vrijst. 15 m 

• ind. mestopslag: 
- op bouwperceel 
- aansluitend aan bp 

 
recht (h 6 m) 

vrijst. 1.000 m3+  
L-inpassing 

 
recht (h 6 m) 

vrijst. 1.000 m3+  
L-inpassing 

 
recht (h 6 m) 

neen 

• kassen  h< 1,2 m 
buiten bouwperceel  

• individuele windmolens 

neen 
 

neen 

neen 
 

neen 

neen 
 

neen 
f.  kamperen bij de boer 

• op bouwperceel 
 
• aansluitend aan 

bouwperceel (erfbe-
planting) 

 
recht (15 pl.) 
vrijst. (25 pl.) 

vrijst + L-inpassing 
 

 
recht (15 pl.) 
vrijst. (25 pl.) 

vrijst + L-inpassing 
 

 
recht (15 pl.) 
vrijst. (25 pl.) 

vrijst + L-inpassing 
 

 

vrijst.  = via toepassing vrijstellingsbevoegdheid  
wijz.    = via toepassing wijzigingsbevoegdheid  
evz   = ecologische verbindingszone  
L-inpassing  = landschappelijke inpassing  
h    = hoogte  
recht   = als recht toegestaan  
adv. A  = advies agrarisch deskundige 
adv. L  = advies landschapsdeskundige 
adv. N  = advies ecologisch deskundige 
adv. W  = advies hydrologisch deskundige 
# = via deze vrijstelling worden alleen nieuwe bouwpercelen voor grondgebonden 

agrarische bedrijven aan de Fokjesweg (ten zuiden van de Frans Jacobweg), Lodijk en 
Bisschopsweg aangewezen  

                                                      
∗)  In de tabel staan de bebouwingsmogelijkheden op basis van het bestemmingsplan. De feitelijk bebouwings-

mogelijkheden kunnen beperkter zijn i.v.m. regels uit de Wet Ammoniak en Veehouderij, de Stankwet,  etc. 
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5.3.2 Hoofdlijnen van de agrarische bestemmingsregeling  

Het bestemmingsplan beperkt zich uiteraard niet tot de aanwijzing van de agrarische 
bestemming op de plankaart, maar krijgt zijn betekenis vanwege de regels ten aan-
zien van het bouwen, het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en het overige 
gebruik in de voorschriften van het bestemmingsplan. Een overzicht daarvan is opge-
nomen in het bijgevoegde schema (op blz. 77), waarin in het kort de hoofdlijnen van 
de juridische regeling zijn weergegeven, in onderlinge samenhang, teneinde het sys-
teem duidelijk te maken. In de tabel staan de bebouwingsmogelijkheden op basis van 
het bestemmingsplan. De feitelijke bebouwingsmogelijkheden kunnen beperkter zijn 
als gevolg van de milieutoets (bijvoorbeeld stankcirkels).  
 
Tevens is in de bestemming AL op twee manieren vorm gegeven aan de beoogde 
bescherming van natuur en landschap. Enerzijds door op de kaart en in de voor-
schriften de bebouwingsmogelijkheden op de aldaar aanwezige waarden af te stem-
men. Anderzijds door een vergunningenstelsel, waarin een aantal werkzaamheden 
vooraf worden getoetst aan hun invloed op het landschap (aanlegvergunning, zie § 
5.3.6.). De bouwbeperkingen zijn in de regel niet absoluut (nee, tenzij ..), maar kunnen 
de mogelijkheden worden uitgebreid door een aanvullend stelsel van vrijstellings- en 
wijzigingsbevoegdheden, met een toetsing aan natuur-, landschap- of waterdoelen 
vooraf. 

5.3.3 Systeem van grafische bouwpercelen  

De agrarische bouwpercelen zijn op de plankaart ingetekend (= grafische methode). 
Het bouwen ten behoeve van het agrarisch bedrijf is alleen toegestaan binnen de op 
de kaart aangegeven bouwpercelen (= bouwblokken). Dit systeem met bouwpercelen 
wordt algemeen aanvaard als de meest effectieve regeling ter beperking van een on-
gewenste spreiding van bebouwing. In principe dient alle bebouwing, inclusief mest-, 
sleufsilo’s en opslag van grasrollen, op het bouwperceel geconcentreerd te worden. 
Ook in de meeste van de geldende bestemmingsplannen is met deze methode ge-
werkt en deze voldoet goed.  

Omvang van agrarische bouwpercelen (a) 
Bij de toekenning van bouwpercelen voor het in voorbereiding zijnde bestemmings-
plan zijn de bouwpercelen uit het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied als uit-
gangspunt gehanteerd. 
Op basis van vergunde bouwplannen (vrijstellingen ex artikel 19 WRO) en de ligging 
van de mestplaten en sleufsilo’s is de omvang van bouwpercelen ingetekend. Hierbij 
is rekening gehouden met een maximale toename van de oppervlakte van een bouw-
perceel bij een intensieve veehouderij van 30%. 
Het toekennen van bouwpercelen is maatwerk en afhankelijk van de grootte en vol-
waardigheid van een agrarisch bedrijf. Bij een groot en volwaardig bedrijf (70 nge) 
wordt in principe 1 ha als maximum aangehouden. In sommige gevallen blijkt dit uit-
gangspunt moeilijk aan te houden, doordat de bestaande bebouwing (incl. sleuf- en 
mestsilo's) al bijna of meer dan 1 ha beslaat.  
In die gevallen is een ruimer bouwperceel aangehouden om ook aan deze agrariërs 
een reële mogelijkheid voor aanpassing aan de nieuwste eisen (bijv. dierwelzijn), c.q. 
uitbreiding te bieden.  
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Hobbyboeren 
Om het begrip “hobbyboer” hanteerbaar te maken wordt voorgesteld om aan te sluiten 
bij de milieuregeling voor het bedrijfsmatig houden van dieren. Wanneer geringe aan-
tallen dieren worden gehouden is niet altijd sprake van het bedrijfsmatig houden van 
dieren. Wanneer dieren worden gehouden met het doel er een inkomen mee te ver-
werven, is er sprake van het bedrijfsmatig houden van dieren.  
Aanwijzingen voor het bedrijfsmatige karakter kunnen worden gevonden in een in-
schrijving bij de Kamer van Koophandel, wijze van vermelding in het telefoonboek en 
wijze van adverteren. Wanneer sprake is van het houden van meerdere soorten die-
ren, kan het totaal van deze dieren een zodanige omvang aannemen, dat deze daar-
door een bedrijfsmatig karakter krijgt.  
Percelen waar vee hobbymatig wordt gehouden hebben, waar mogelijk, een beperkt 
agrarisch perceel gekregen. Bij de toekenning is ook rekening gehouden met de aard 
van een bedrijf en de strekking van de nieuwe Stankwet (Wet van 16 mei 2002).  

Verandering van vorm van het bouwperceel 
Binnen deze beperking van de oppervlakte van het bouwperceel is de nodige flexibili-
teit bewerkstelligd door middel van een wijzigingsbevoegdheid voor gedeeltelijke 
vormverandering van het bouwperceel (of hoepelbepaling). Door middel van deze 
wijzigingsregeling kan de vorm van een bouwperceel worden aangepast, zodanig dat 
minimaal 50% van het bestaande bouwperceel wordt gehandhaafd op dezelfde plaats. 
Daarbij dienen de bestaande opstallen uiteraard ook in het nieuwe bouwperceel te 
worden opgenomen. In gebieden met archeologische of natuur- en landschapswaar-
den geldt natuurlijk ook als voorwaarde voor de wijziging, dat de aanwezige waarden 
niet mogen worden aangetast. Ook is bij het tekenen of veranderen van bouwpercelen 
rekening gehouden met de aanwezigheid van zonering langs wegen, waterlopen en 
leidingen. 
 
Mogelijkheden grondgebonden agrarische bedrijven 
Wanneer door een agrariër bedrijfseconomisch en ruimtelijk kan worden aangetoond, 
dat hij een groter bouwperceel nodig heeft, dan is in principe vergroting van het bouw-
perceel mogelijk. In het plan is daartoe de volgende regeling opgenomen: via een 
vrijstelling is het mogelijk om buiten het bestaande bouwperceel te bouwen, mits bin-
nen een afstand van 25 m buiten het bouwperceel en tot een gezamenlijke oppervlak-
te die samen met de oppervlakte van het betreffende bouwperceel niet meer dan 1,25 
ha bedraagt. 
Daarnaast is het mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid het bouwperceel te vergroten 
tot een oppervlakte van 1,5 ha. Bouwen buiten het bouwperceel of vergroting van het 
bouwperceel dient getoetst te worden op landschappelijke, ecologische en hydrologi-
sche aanvaardbaarheid.  
Mocht er behoefte zijn voor vergroting van het bouwperceel naar 2 ha of meer dan 
dient dat plaats te vinden via een partiele herziening van het bestemmingsplan.  
 
Bij vergroting van het bouwperceel is geen directe koppeling gelegd met het land-
schapsontwikkelingsplan of het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. In de 
doeleindenomschrijving van de bestemming “Agrarisch gebied met landschapswaar-
den” zijn namelijk de kernkwaliteiten van het plangebied benoemd (openheid en ver-
kaveling) en als zodanig beschermd. Bij het toepassen van de bovengenoemde vrij-
stelling- of wijzigingsbevoegdheid is als voorwaarde opgenomen dat de 
landschappelijke waarden (openheid en verkaveling) door de vergroting van het 
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bouwperceel niet onevenredig mogen worden aangetast. Op deze wijze worden de 
kernkwaliteiten van het landschap in het plangebied beschermd en is een aparte kop-
peling naar het landschapsontwikkelingsplan niet noodzakelijk. 

Nieuwe grondgebonden agrarische bouwpercelen  
Door de ruilverkaveling is nagenoeg alle ruimte voor landbouwgrond in het buitenge-
bied reeds aan agrarische bedrijven toebedeeld. In het plangebied is dus theoretisch 
nog slechts zeer beperkte ruimte aanwezig voor vestiging van nieuwe grondgebonden 
agrarische bedrijven. In de praktijk blijkt echter dat deze ruimte voor nieuwe agrarisch 
bouwpercelen niet aanwezig is. Daarom is er in het bestemmingsplan geen regeling 
opgenomen voor realisatie van nieuwe bouwpercelen.  
 
Aan de Eemdijk, Groeneweg en Zevenhuizerstraat is sprake van een grote mate van 
verwevenheid van functies. Betreft hier zowel agrarische functies als wonen en klein-
schalige bedrijvigheid. Gezien de tendens van de afgelopen jaren is de mogelijkheid 
aanwezig dat het aantal agrarische bedrijven langs deze wegen nog verder afneemt. 
Onder andere gezien de mate van verwevenheid is bij het stoppen van een agrarisch 
bedrijf hervestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op dat betreffende perceel niet 
gewenst. Voor vrijkomende agrarische bouwpercelen aan de Eemdijk, Groeneweg en 
Zevenhuizerstraat wordt daarom een gehele functieverandering naar wonen, recreatie 
of een maatschappelijke functie voorgestaan. Hiervoor is in de voorschriften een wijzi-
gingsbevoegdheid met voorwaarden opgenomen. 

Mogelijkheden intensieve veehouderij bedrijven 
Het Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht-oost heeft voor wat betreft het aspect 
intensieve veehouderij een rechtstreekse doorwerking in het bestemmingsplan. De in 
het Reconstructieplan vastgelegde zonering in landbouwontwikkelingsgebied, verwe-
vingsgebied en extensiveringsgebied is bepalend voor de regeling van intensieve 
veehouderij in het bestemmingsplan. Het plangebied is in zijn geheel aangewezen als 
verwevingsgebied. 
 
Voor het plangebied geldt de volgende regeling ten aanzien van intensieve veehoude-
rij bedrijven22:  

• nieuwvestiging van intensieve veehouderij als hoofd- of neventak is niet toe-
gestaan; 

• omschakeling van (volledig) grondgebonden bedrijf naar intensieve veehou-
derij is toegestaan, mits dat zich verdraagt met omgevingskwaliteiten (land-
schap, natuur en/of water);  

• vergroting van het bouwperceel t.b.v. uitbreiding van intensieve veehouderij, 
mits dat zich verdraagt met omgevingskwaliteiten (landschap, natuur en/of 
water) en mits "ondernemingsplan" en "landschappelijke inpassing"; vergro-
ting eenmalig, maximaal 30% van het bestaande bouwperceel; uitzondering 
daarop mogelijk in kader van "dierwelzijn". 

• de maximale oppervlakte voor een neventak intensieve veehouderij komt te 
vervallen. Alle bedrijven met intensieve veehouderij krijgen de aanduiding “iv”. 
In het Reconstructieplan wordt geen onderscheid gemaakt in agrarisch inten-
sieve hoofd- of neventak. Het onderscheid tussen hoofd- en neventak komt 
hiermee te vervallen. 

 
                                                      
22 Conform Handreiking Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost, september 2006 
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Regeling 'iv' (intensieve veehouderij) in het bestemmingsplan  
 

mogelijkheden intensieve  
veehouderij (iv-bedrijven) 

verwevingsgebied 

nieuwvestiging 
iv-bedrijven 
(nieuwe bouwlocatie) 

neen 
 

(her)vestiging iv-bedrijf  op bestaand bouw-
perceel zonder aanduiding iv (omschakeling) 
 

ja, 
wijz. bev. 

mits toets op omgevingskwaliteit. 
(her)vestiging iv-bedrijf  
op bestaand bouwperceel met aanduiding iv 

ja, 
als recht 

uitbreiding iv-bedrijf  
binnen iv-bouwperceel 

ja, 
als recht 

 
wijziging omvang  
iv-bouwperceel 

ja, 
wijz. bev. 

eenmalig 30%,  mits: noodzaak, landschap. 
inpassing, omgevingskwaliteit e.d.  

bron: Handreiking Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost, september 2006 
 
Het reconstructieplan zegt over omschakeling van volledig grondgebonden bedrijven 
naar intensieve veehouderij het volgende: Omschakeling is toegestaan mits duidelijk 
is dat de omschakeling zich verdraagt met de ter plaatse van belang zijn de omge-
vingskwaliteiten (landschap, natuur en/of water). Om die nadere afweging te kunnen 
maken, wordt de voorkeur gegeven aan het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid 
ex artikel 11 WRO. 
 
Bij vergroting van het bouwperceel is geen directe koppeling gelegd met het land-
schapsontwikkelingsplan of het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. In de 
doeleindenomschrijving van de bestemming “Agrarisch gebied met landschapswaar-
den” zijn namelijk de kernkwaliteiten van het plangebied benoemd (openheid en ver-
kaveling) en als zodanig beschermd. Bij het toepassen van de bovengenoemde wijzi-
gingsbevoegdheid is als voorwaarde opgenomen dat de landschappelijke waarden 
(openheid en verkaveling) door de vergroting van het bouwperceel niet onevenredig 
mogen worden aangetast. Op deze wijze worden de kernkwaliteiten van het land-
schap in het plangebied beschermd en is een aparte koppeling naar het landschaps-
ontwikkelingsplan niet noodzakelijk. 
 
Voor het perceel tussen de Zevenhuizerstraat 170 en de waterloop Achterduist is een 
agrarisch intensief bouwperceel gelegen. Voor dit perceel is in samenhang met het 
perceel Zevenhuizerstraat 150 een specifieke regeling opgenomen. Op het moment 
van voltooien van de bedrijfsbebouwing op het perceel tussen de Zevenhuizerstraat 
170 en de waterloop Achterduist, wordt de wijzigingsbevoegdheid naar wonen toege-
past voor het perceel Zevenhuizerstraat 150. Daarmee wordt het agrarisch bouwper-
ceel voor een intensieve veehouderij aan de Zevenhuizerstraat 150 gewijzigd in een 
woonbestemming.  
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5.3.4 Bebouwingsmogelijkheden op en buiten de bouwpercelen 

Bebouwingsmogelijkheden 

Algemeen 
Op basis van de meest recente inzichten wordt een voorstel gedaan voor bebou-
wingsmogelijkheden op en buiten de bouwpercelen. Dit geldt ook voor de wijze waar-
op van vrijstellingsmogelijkheden e.d. gebruik gemaakt kan worden ten behoeve van 
bouwen buiten het bouwperceel. Overigens is slechts in uitzonderingsgevallen be-
bouwing buiten het bouwperceel toelaatbaar (mestopslag, sleufsilo e.d.). Verwacht 
wordt, dat slechts sporadisch van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zal worden. 
Desondanks is het zinvol deze mogelijkheid te handhaven, maar enkel aansluitend 
aan het bouwperceel.  
 
Op het bouwperceel mogen boogkassen worden opgericht. Het is mogelijk dat boog-
kassen kunnen noodzakelijk zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. Echter, gezien de 
aard van het landschap en de agrarische bedrijfsvoering (grondgebonden bedrijven) 
zal het niet of nauwelijks voorkomen dat boogkassen op het bouwperceel moeten 
worden gericht. Buiten het bouwperceel mogen geen boogkassen (zowel lage als 
hoge boogkassen) worden opgericht. 
 
Door middel van een vrijstelling is het mogelijk om buiten het perceel schuilgelegen-
heden op te richten. Dit echter alleen toegestaan onder voorwaarden. Deze voor-
waarden zijn onder andere een maximale afstandsmaat van de schuilgelegenheid tot 
aan het bouwperceel, de nabijheid van een ontsluitingsweg, een noodzakelijke mini-
male oppervlakte van gronden en geen aantasting van natuur-, landschap- of cultuur-
historische waarden. 

Agrarische bedrijfswoningen 
De agrarische bedrijfswoningen mogen, conform de systematiek voor burgerwoningen 
(zie paragraaf 5.6) een inhoudsmaat van 650 m³ hebben. 
Vanuit landbouwkundig oogpunt ontbreekt doorgaans de noodzaak van een tweede 
agrarische bedrijfswoning omdat het vereiste toezicht al kan plaatsvinden vanuit de 
eerste bedrijfswoning. Voorts hebben de ontwikkelingen op het gebied van automati-
sering en telecommunicatie ook de mogelijkheden voor een doelmatige bedrijfsvoe-
ring aanzienlijk vergroot, waardoor een tweede bedrijfswoning niet noodzakelijk is. Dat 
gegeven en uit oogpunt van het tegengaan van verstening van het landschap worden 
tweede agrarische bedrijfswoningen in principe niet toegestaan. 
Als toch aantoonbaar is dat een doelmatige voortzetting van het bedrijf in gevaar komt 
zonder een tweede bedrijfswoning, dan moet de duurzame verbondenheid met het 
bedrijf worden bewerkstelligd, onder andere door fysieke maatregelen, zoals plaatsing 
op het bouwperceel en een gezamenlijke uitweg. Hiertoe is in het plan een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen.  
Daar waar nu reeds twee bedrijfswoningen aanwezig zijn is dit op de plankaart aan-
gegeven door middel van de aanduiding ‘twee bedrijfswoningen toegestaan’. 
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Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) 
In het plan is een regeling opgenomen die voorwaarden stelt aan het hergebruik van 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Via deze regeling is een onderscheid ge-
maakt tussen gedeeltelijke en gehele functieverandering (naar wonen, recreatie of 
een maatschappelijke functie). Tot de voorwaarden waaronder deze mogelijkheid (via 
vrijstelling of wijziging) worden in ieder geval gerekend:  
• dat het beoogde hergebruik in milieuhygiënisch opzicht niet mag leiden tot een 

verslechtering voor omliggende functies ten opzichte van het huidige agrarische 
gebruik; 

• dat het beoogde hergebruik geen bedreiging vormt voor omliggende functies; 
• dat het beoogde hergebruik geen verkeersaantrekkende werking heeft. 
 
Gehele functieverandering van voormalige agrarische bedrijven naar niet-agrarische 
bedrijven wordt in het plangebied niet mogelijk gemaakt. 

Verwijderen bouwpercelen en omzetting naar woonbestemming 
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het “wegpoet-
sen” van een bouwperceel, indien vaststaat dat er ter plaatse geen reële agrarische 
activiteiten meer plaatsvinden (en er geen milieuvergunning meer aanwezig is). Het 
bouwperceel kan daarmee omgezet worden in een woonbestemming, wat in veel ge-
vallen ook de nieuwe functie zal zijn. Aan deze wijzigingsbevoegdheid is ook een 
sloopregeling gekoppeld. Op deze wijze kan een kwaliteitsslag gemaakt worden en 
wordt ontstening mogelijk gemaakt. 
Overigens is voor de bouwpercelen in het landbouwkerngebied (Bisschopsweg, Fok-
jesweg en Lodijk) een regeling opgenomen waarbij het betreffende perceel 1 jaar be-
schikbaar gehouden dient te worden voor een hervestiging van een nieuw grondge-
bonden agrarisch bedrijf.  

5.3.5 Nevenactiviteiten agrarische bedrijven 

Vanouds zijn agrarische bedrijven gericht op het verkrijgen van een gezinsinkomen 
door middel van de teelt van gewassen en/of het houden van vee. De laatste jaren 
richten agrarische bedrijven zich in toenemende mate ook op andere dan deze regu-
liere agrarische activiteiten. Te denken valt aan agro-toerisme (‘Bed en Breakfast’), 
detailhandel, bewerking en opslag van agrarische producten, agrarisch landschaps- 
en natuurbeheer, ‘groene en blauwe’ diensten, etc. Een dergelijke neventak kan voor 
de agrariër een welkome aanvulling betekenen op het inkomen. Tevens wordt met 
deze nieuwe activiteiten ingespeeld op veranderende wensen van de consument, en 
kan een bijdrage worden geleverd aan imagoverbetering van de landbouw in het al-
gemeen. Dit wordt ook wel landbouw met verbrede doelstelling genoemd en vormt 
een wezenlijk onderdeel van de plattelandsvernieuwing. Door deze verbreding kan de 
sociaal-economische basis van de agrarische sector en van het buitengebied in het 
algemeen worden versterkt.  
 
In de voorschriften van de agrarische bestemming AL is verder om bovenstaande 
redenen een regeling opgenomen om niet-agrarische neventakken bij agrarische be-
drijven mogelijk te maken. De volgende mogelijkheden zijn als nevenactiviteit bij agra-
rische bedrijven toegestaan: 
a.  agrarisch hulpbedrijf, 
b.  stallen van paarden en pony's, 
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c.  bewerking van agrarische producten, die op het eigen bedrijf of in de directe om-
geving daarvan gelegen agrarische bedrijven zijn geproduceerd, 

d.  detailhandel in ter plaatse voortgebrachte producten met een maximum verkoop-
vloeroppervlakte van 100 m², 

e.  zorgboerderij, 
f.  natuurvoorlichting en -educatie, 
g.  ten hoogste 5 bed-and-breakfast-appartementen binnen één gebouw met elk een 

inhoud van maximaal 200 m³, en een daarbij behorende gemeenschappelijke ruim-
te van maximaal 30 m², 

h.  kinderdagopvang, 
i.  horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis een terras, een 

speeltuin, een pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte van 
maximaal 300 m²,  

j.  opslag en stalling van caravans, campers en boten, en 
k.  overige hiermee vergelijkbare nevenactiviteiten tot binnen elk bouwperceel een 

gezamenlijke oppervlakte van maximaal 300 m². 
 
Voor deze vrijstelling gelden nadere voorwaarden, zoals:  
• het moet een activiteit zijn, die duidelijk ondergeschikt is aan het agrarisch bedrijf,  
• er mag geen belemmering van omliggende agrarische bedrijven plaatsvinden, 
• uitsluitend binnen bestaande gebouwen (dus geen nieuwbouw t.b.v. de nevenac-

tiviteit), en dus ook geen opslag in de openlucht, 
• detailhandel is alleen toegestaan in ter plaatse voortgebrachte of streekeigen 

agrarische producten waarbij de verkoopruimte max. 50 m² mag bedragen, en 
• het benodigde parkeren dient op eigen erf te worden opgelost, 
 
Het toestaan van andere niet-agrarische nevenactiviteiten wordt niet voorgestaan, 
omdat in veel gevallen blijkt dat een dergelijke nevenactiviteit door een ander dan de 
agrariër wordt geëxploiteerd, waardoor er in feite twee bedrijven ontstaan in plaats 
van een tweede tak. 
Indien een agrariër nu al een niet-agrarische neventak heeft, dan wordt uit praktisch 
oogpunt de vrijstelling geacht te zijn verleend. 
Daarnaast kan ook het kamperen bij de boer onder de verbrede landbouw worden 
gerekend. 
 
Ten behoeve van het informatiecentrum en bijbehorende faciliteiten heeft het perceel 
aan de Bisschopsweg 5b (Eemlandhoeve) de aanduiding “informatiecentrum” gekre-
gen. 

Kamperen bij de boer  
Het kamperen bij de boer wordt beperkt tot agrarische bouwpercelen bij agrarische 
bedrijven in het gehele plangebied. Hierbij wordt bij recht 15 kampeermiddelen toege-
staan en 25 kampeermiddelen via vrijstelling. Kamperen bij de boer is alleen met vrij-
stelling aansluitend aan het bouwperceel mogelijk, mits zorg gedragen wordt voor 
voldoende landschappelijke inpassing met streekeigen beplanting. 
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5.3.6 Paardenbedrijven 

Algemeen 
In het buitengebied komen thans diverse vormen van 'paardenbedrijven' voor.  
Het maken van een duidelijk onderscheid tussen een 'regulier' agrarisch bedrijf (paar-
denfokkerij of -stoeterij), een 'paardenhouderij' (overwegend stalling van pension- en 
andere paarden) of een 'manege' is ruimtelijk relevant, aangezien de verschillende 
type paardenbedrijven ieder hun eigen ruimtelijke impact hebben en hiervoor dus een 
aparte juridische regeling is opgenomen. Het begrip ‘agrarisch bedrijf’ wordt zo gefor-
muleerd dat paardenfokkerij daar onder valt, maar paardenhouderij niet. De begrippen 
'paardenhouderij' en 'manege' krijgen een afzonderlijke omschrijving, waarmee ze 
buiten de agrarische bedrijvigheid worden geplaatst.  
 
paardenfokkerij = agrarisch bedrijf 
Een paardenfokkerij of -stoeterij wordt beschouwd als agrarische bedrijfsactiviteit. 
Deze bedrijven zijn productiegericht met het fokken van paarden als hoofdactiviteit. 
Als zodanig horen deze dus zonder meer thuis in het buitengebied en vallen ze dus 
onder een agrarische bestemming. Paardenfokkerijen of –stoeterijen krijgen een agra-
rische bestemming met een agrarisch bouwperceel. 
 
paardenhouderij = niet-agrarisch bedrijf, maar wel met binding landelijk gebied 
Paardenhouderijen of paardenpensions zijn gericht op het stallen, houden, voederen, 
laten grazen of huisvesten, en eventueel ook opleiden of africhten van paarden. De 
activiteiten zijn niet gericht op productie en er vinden geen specifieke fokactiviteiten 
plaats. In hun aard zijn paardenhouderijen geen agrarische bedrijven. Een paarden-
houderij kan eventueel als semi-agrarisch bedrijf beschouwd worden, dat door het 
beweiden van de paarden ook een duidelijke binding heeft met het landelijk gebied. In 
die zin vormen paardenhouderijen ook een gepaste vorm van hergebruik van vrijko-
mende agrarische gebouwen. Paardenhouderijen krijgen een agrarisch bouwperceel, 
voorzien van de aanduiding 'paardenhouderij toegestaan'. In het plan is tevens een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor realisatie van een paardenhouderij op een 
bestaand agrarisch bouwperceel. 
 
manege = recreatief bedrijf 
Maneges hebben recreatieve doeleinden als hoofdactiviteit met (beperkte) horeca-
activiteiten (kantine) als nevenactiviteit en zijn te beschouwen als een recreatief be-
drijf. Een groot accent ligt op het geven van paardrijlessen. Vaak wordt de manege 
ook gebruikt door plaatselijke ruitersportverenigingen.  
De activiteiten zijn voornamelijk gebruiksgericht. Specifieke faciliteiten bij een manege 
zijn een binnenmanege (met een binnenbak en faciliteiten, waaronder een kantine) en 
daarnaast een buitenbak (vaak met verlichting).  
De bereikbaarheid van een manege is van groot belang voor de paardenliefhebber. 
Daarom is extra aandacht geboden voor de verkeersaantrekkende werking, bereik-
baarheid en de parkeercapaciteit. Gelet daarop worden nieuwe maneges uitsluitend 
toegelaten in de kernrandzones of eventueel in de nabijheid van goede ontsluitings-
wegen, zoals provinciale wegen. Tevens moet er een routestructuur met ruiterpaden 
aanwezig zijn. 'Maneges' worden per geval geregeld in de recreatiebestemming (R), 
met al of niet een bedrijfswoning en maximale bebouwingsmaten. 
 
In de praktijk blijken vele mengvormen van bovenstaande soorten paardenbedrijven 
voor te komen. Beoordeling vindt plaats op basis van de bovenstaande driedeling.  
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Paardenbakken, rijhallen en verlichting 
In de praktijk komen bij steeds meer percelen paardenbakken (buitenbakken) voor. 
Vanwege de uitstraling en ruimtelijke relevantie van paardenbakken (incl. tredmolens 
e.d.) is hiervoor een aparte juridische regeling in het bestemmingsplan gewenst.  
In verband met de mogelijk rommelige uitstraling en de bijkomende voorzieningen 
(hoge hekken, verlichting) zijn paardenbakken in principe beperkt tot agrarische 
bouwpercelen (en maneges).  
Het oprichten van paardenbakken buiten bouwpercelen wordt in principe aangemerkt 
als een vorm van verboden gebruik. Onder voorwaarden is het mogelijk via vrijstelling 
een paardenbak buiten het bouwperceel op te richten. Voorwaarde is in ieder geval 
dat de paardenbak op een zorgvuldige manier in het landschap wordt ingepast, even-
tueel door afschermende, streekeigen beplanting. Dit dient te gebeuren aan de hand 
van een deugdelijk inrichtingsplan. De gemeente is van mening dat vanwege planolo-
gische redenen in de bestaande lintbebouwing langs de Eemdijk en Zevenhuizerstraat 
een maximale afstandsmaat van 50 meter van de betreffende woning respectievelijk 
de hoofdbebouwing van het betreffende bedrijf tot aan de paardenbak moet worden 
gehandhaafd, mede gezien uit landschappelijk oogpunt. Op de overige percelen in het 
plangebied dienen de paardenbakken binnen een afstandsmaat van 25 m van de 
betreffende woning respectievelijk de hoofdbebouwing van het betreffende bedrijf 
wordt de bouwpercelen of bestemmingsvlakken te vallen. 
Het oprichten van rijhallen is enkel mogelijk op het agrarisch bouwperceel of binnen 
het recreatieve bestemmingsvlak in geval van een manege. Vanuit landschappelijk 
oogpunt worden lichtmasten niet toegestaan buiten bouwpercelen 

5.4 Water, bos- en natuurbestemmingen  

Water 
Alle hoofdwatergangen hebben in het plan de bestemming "Water" gekregen. De 
bestemming "Water" beoogt ook in en direct langs het water (oevers) voorkomende 
natuurwaarden te beschermen.  
Afstemming met de keur van het Waterschap Vallei en Eem vindt plaats door in de 
keurstroken van 5 m langs de hoofdwatergangen het bouwen alleen toe te staan na-
dat het waterschap hierover advies heeft uitgebracht. 
Gelet op het belang van de waterkerende functie en de noodzakelijke bescherming 
daarvan krijgen de primaire en regionale waterkeringen en de beschermingszone de 
dubbelbestemming “Waterkering”. Binnen deze bestemming is extensief agrarisch en 
recreatief medegebruik toegestaan, voorzover passend binnen de waterkerende func-
tie. 
De bij het waterwingebied behorende puttenvelden hebben de bestemming “Water-
wingebied” gekregen. De bescherming van de bijbehorende boringsvrije zone is af-
doende geregeld in de Provinciale Milieuverordening. Wel is de boringsvrije zone ter 
signalering op de plankaart opgenomen. 

Bos 
In het gehele buitengebied van de gemeente Bunschoten komen slechts enkele kleine 
stukjes bos voor, waaronder een stukje bos op de voormalige vuilstort. In de bestem-
ming Bos gaat het om een naast elkaar bestaan van meerdere functies, zoals natuur, 
extensieve recreatie, bosbouw, etc. 
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Natuurgebied 
Gebieden, niet zijnde bossen, waar de (verdere) ontwikkeling van natuur de prioriteit 
heeft en waar andere functies ondergeschikt zijn, hebben de bestemming “Natuurge-
bied” gekregen.  
De bestemming Natuurgebied is gelegd op een aantal open gebieden in het buiten-
dijks gebied langs de Eem en het Eemmeer en één binnendijks gebiedje aan de 
Groeneweg. Deze gebieden zijn van belang voor onder andere verschillende soorten  
(weide)vogels en goed ontwikkelde waardevolle (slootkant)vegetaties. Op deze gron-
den mogen geen gebouwen worden gerealiseerd.  
 
Tussen de natuurgebieden komen de belangrijke schakels van de ecologische verbin-
dingszone langs de Eem te liggen. Diverse werkzaamheden, die niet inherent zijn aan 
de bestemming Natuurgebied en die de kwaliteiten van het gebied kunnen schaden, 
zijn aan een aanlegvergunning gebonden. 
 
Aanlegvergunningen 
Diverse werkzaamheden, die niet inherent zijn aan de water, bos- en natuurbestem-
mingen en de kwaliteiten van het gebied kunnen schaden, zijn aan een aanlegver-
gunning gebonden. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten en werkzaamheden, 
die kunnen leiden tot schade aan de specifieke milieuomstandigheden in het gebied, 
waardoor levensgemeenschappen die karakteristiek zijn voor natte en vochtige om-
standigheden gevaar lopen te verdwijnen. Het vereiste van een aanlegvergunning 
geldt niet voor normale onderhoudswerkzaamheden en werk en werkzaamheden van 
ondergeschikte aard. Onder normale onderhoudswerkzaamheden worden verstaan 
die werkzaamheden, die periodiek moeten worden uitgevoerd ter instandhouding van 
de binnen een gebied aanwezige functies en waarden, zoals deze blijken uit de opge-
nomen bestemming. 
 
alle gronden met de bestem-
ming: 

werkzaamheden 

 a b c d e f g 
Natuurgebied X X X X X X X 
Bos X X X X    
Water X X X X  X X 

 
Werkzaamheden:  a = aanleggen en verharden van wegen en                                                         

             parkeerterreinen (> 60 m²) 
 b = egaliseren, ophogen, afgraven van gronden 
 c = dempen van sloten, graven van watergangen 
 d = aanleg ondergrondse leidingen 
 e = vellen en rooien van houtopstanden (m.u.v.  
   fruitbomen) 
 f = diepploegen (dieper dan 50 cm onder maaiveld) 
 g = bebossen en beplanten met houtopstanden/ aanleg 
   boomkwekerijen en sierteelt 
  
Geen vergunning is nodig voor o.a.:   
• werkzaamheden ten behoeve van normaal beheer en onderhoud (= het onderhoud, dat 

gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van 
de gronden die tot de betreffende bestemming behoren). 

• werkzaamheden binnen een bouwperceel 
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5.5 Wonen 

Alle bestaande woningen zijn positief bestemd met de bestemming "Wonen". De be-
staande bebouwing is uitgangspunt voor de planregeling. In de meeste gevallen mag 
de bebouwing worden veranderd, vernieuwd en nog enigszins worden uitgebreid.  
 
In het vigerende bestemmingsplan is een regeling opgenomen die er toe kan leiden 
dat de inhoudsmaat van (bedrijfs)woningen van 600 m3, via vrijstellingsprocedures 
(binnenplans en via artikel 19, lid 3) kan worden vergroot tot een maximale inhouds-
maat van 785 m3.  
In het voorliggende bestemmingsplan zal echter worden uitgegaan van een inhouds-
maat van 650 m3. De vergroting van de maatvoering van 600 naar 650 m3 wordt ge-
motiveerd door een aantal redenen. Vergeleken met de situaties in de bebouwde kom 
biedt de ruimtelijke situatie praktisch altijd wel ruimte om een dergelijk volume in te 
passen. Vanuit de bewoners is er de afgelopen jaren voortdurend vraag naar verrui-
ming van de norm van 600 m3 om een woning aan te passen aan de wooneisen van 
deze tijd. Het sinds 1 januari 2003 geldende Bouwbesluit schrijft een hoogte van de 
verdiepingsvloer voor van 2,60 m (i.p.v. voorheen 2,40 m). Met een gemiddeld ge-
bruiksoppervlak van 250 m2 neemt de inhoud van de woning dan met 50 m3 toe.  
Daarnaast is het mogelijk via vrijstelling de inhoud van de woning met 100 m3 extra te 
realiseren. Dit is echter verbonden aan voorwaarden, waarbij er met inachtneming van 
de beschreven kernkwaliteiten voor het plangebied een grotere inhoud landschappe-
lijk aanvaardbaar is. Tevens is, ter bescherming van de kernkwaliteiten van het ge-
bied, bij de vrijstelling een koppeling gemaakt met het Landschapsontwikkelingsplan. 
 
De meeste woningen in het plangebied liggen aan de Zevenhuizerstraat, Eemdijk en 
de Amersfoortseweg. Voor bestaande woningen die op korte afstand liggen van func-
tionerende agrarische bedrijven (voornamelijk aan de Zevenhuizerstraat en Eemdijk) 
is uit gegaan van de feitelijke situatie. Voorkomen moet worden, dat burgerwoningen 
nabijgelegen agrarische bedrijven in hun functioneren belemmeren.  
Wanneer meerdere woningen binnen een bestemmingsvlak zijn gebouwd, is per be-
stemmingsvlak aangegeven hoeveel woningen aanwezig mogen zijn. Het betreft in 
alle gevallen het bestaande aantal woningen. In principe mag het aantal woningen niet 
worden uitgebreid.  
Nieuwe burgerwoningen worden in dit plan niet toegestaan, tenzij zij het gevolg zijn 
van toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Hierbij mag de bouw van een 
vervangende woning plaatsvinden bij sloop van alle agrarische bedrijfsgebouwen, 
inclusief de oorspronkelijke bedrijfswoning behorend bij het betreffende voormalig 
agrarisch bedrijf.  
 
Er zijn in het plangebied een klein aantal woningen dat op hun perceel agrarische 
nevenactiviteiten (kleinschalig houden van vee) hebben. Deze woningen hebben de 
aanduiding ‘agrarische nevenactiviteiten’ op de plankaart gekregen met bijbehorende 
regeling in de voorschriften. De agrarische nevenactiviteiten zijn toegestaan binnen de 
bestaande bebouwing. 

Woningsplitsing en dubbele bewoning 
Woningsplitsing (verbouwen tot twee afzonderlijke, zelfstandige woningen, met eigen 
voordeuren, eigen huisnummers etc.) wordt niet toegestaan. 
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Dubbele bewoning (twee huishoudens wonen in één woning; uiterlijk blijft er sprake 
van één woning, één voordeur, één huisnummer) daarentegen kan wel worden geac-
cepteerd. 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 (immers het wordt 
beschouwd als één woning). 

Bijgebouwen 
In de bebouwde kom van Bunschoten wordt reeds een oppervlakte van 85 m2 toege-
staan. De gemeente wenst uit een oogpunt van zorgvuldigheid van bestuur en rechts-
zekerheid en gelijkheid aan een grotere oppervlaktemaat voor bijgebouwen vast te 
houden. Daarnaast is het plangebied gelegen in een veenweidegebied. In dit type 
landschap zijn de maat en schaal van de bouwpercelen en woonpercelen van dien 
aard dat hier reeds grootschalige bebouwing aanwezig is. Een maatvoering van 100 
m2 aan bijgebouwen doet geen afbreuk aan dit type landschap. Ook leert de ervaring 
in de gemeente dat een grotere oppervlaktemaat dan 50 m2 in de afgelopen jaren 
geen reden geeft voor zorg over mogelijke negatieve ruimtelijke effecten. Bij een wo-
ning mag daarom maximaal 100 m2 aan bijgebouwen worden gerealiseerd mits het 
perceel dit qua oppervlakte toelaat. Bijgebouwen dienen vanaf de weg gezien, ten-
minste 3 m achter het verlengde van de voorgevel van de betreffende woning te zijn 
gesitueerd en mogen op ten hoogste 20 m van de betreffende woning worden ge-
bouwd.  
 
Bij herbouw of nieuwbouw van bijgebouwen is het gewenst om de totale oppervlakte 
van bijgebouwen te beperken. Hiervoor is een getrapte sloopregeling opgesteld waar-
bij het overgrote deel van de bijgebouwen wordt gesloopt (herbouw of nieuwbouw met 
een maximale toegestane oppervlakte van 375 m2, afhankelijk van de omvang van de 
te slopen bijgebouwen).  

Aan huis gebonden beroep 
In een woning of in de bij een woning behorende bijgebouwen mag een aan huis ge-
bonden beroep worden uitgeoefend, mits wonen het hoofddoel blijft en de oppervlakte 
van de praktijkruimte beperkt blijft tot maximaal 30% van de totale vloeroppervlakte 
van de woning en ieder geval niet meer dan 50 m2. 

5.6 Bedrijven 

Bedrijven die zich thans in het buitengebied bevinden zijn positief bestemd tot "Be-
drijven", indien het een hoofdactiviteit in het pand of op het perceel betreft. Het betreft 
in het plangebied onder andere opslagbedrijven, loonbedrijven en een productiefa-
briek voor meststoffen. Aan de hoofdfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten (bij-
voorbeeld een praktijkruimte bij een woning) worden niet zelfstandig bestemd. 
 
Om duidelijkheid te scheppen in de bestemmingsregeling voor niet-agrarische bedrij-
ven is een uniforme regeling gehanteerd, waarbij in de voorschriften (en op de plan-
kaart) voor deze bedrijven een volgnummer (B1, B2, etc) verwijst naar alle specifieke 
bepalingen per bedrijf (ondermeer de doeleinden en de maximaal toegestane uitbrei-
ding in m2, alsmede de bijbehorende milieucategorie). 
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In het bestemmingsplan is rekening gehouden met door de gemeente toegestane 
ontwikkeling van de bestaande bedrijven. Daarbij is ook rekening gehouden met de 
aanwezigheid van stiltegebieden en smalle wegprofielen. Uitbreidingsmogelijkheden 
per bedrijf zijn in de tabel in de voorschriften vermeld. Bedrijfswoningen zijn uitsluitend 
toegestaan voor zover deze bestaan op het moment van ter inzage legging van het 
ontwerp van het plan. Met deze juridische regeling in het plan is meer inzicht en dui-
delijkheid verschaft aan deze bestemmingsregeling. Bovendien is deze daardoor ook 
makkelijker hanteerbaar en handhaafbaar voor de gemeente.  
Voor zover zich visueel, landschappelijk storende situaties voordoen bij bestaande 
niet-agrarische bedrijven is het beleid erop gericht in goed overleg met betrokkenen 
verbeteringen aan te brengen. Het zal dan veelal gaan om de realisering van een 
goede landschappelijke inpassing door middel van beplanting. 
 
Ingeval van bedrijfsbeëindiging dan wel in die gevallen waarin handhaving van de 
bestaande bedrijfsfunctie minder wenselijk is, is door middel van een vrijstellingsbe-
voegdheid de mogelijkheid gecreëerd om een ander soort bedrijf toe te staan. Voor-
waarde hierbij is dat daardoor in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht geen ongunsti-
ger situatie mag ontstaan dan voorheen het geval was. Ook de wijziging van een 
Bedrijfsbestemming naar een Woonbestemming is via wijziging mogelijk, mits het 
overgrote deel van de bedrijfsgebouwen worden gesloopt en de milieuvergunning 
komt te vervallen. 
Gehele functieverandering van voormalige agrarische bedrijven naar niet-agrarische 
bedrijven wordt, via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Één van de voor-
waarden hierbij is dat het een bedrijf betreft met een duidelijke relatie met het buiten-
gebied, zoals agrarische hulpbedrijven, ambachtelijke landbouwproducten verwerken-
de bedrijven en opslag- en stallingsbedrijven. 

5.7 Maatschappelijke, recreatieve en horecavoorzieningen  

In het plangebied komt een aantal maatschappelijke, recreatieve en horecavoorzie-
ningen voor. Hieronder vallen onder andere een trafostation aan de Groeneweg, de 
voorzieningen op het terrein aan de Vaartweg en een manege aan de Zevenhuizer-
straat. Deze krijgen de bestemming “Maatschappelijke doeleinden”, “Recreatieve 
voorzieningen” of “Horeca”.  
Omdat deze functies elk een eigen regeling behoeven zijn deze door middel van een 
volgnummer op de plankaart aangegeven (M1, M2, etc; R1, R2 etc; of H1). Deze 
volgnummers verwijzen naar een in de voorschriften opgenomen tabel waar voor elke 
voorziening afzonderlijke (bouw)voorschriften zijn opgenomen.  
 
In de Ontwikkelingsvisie Kuststrook-Oost is aangegeven dat het terrein van de voor-
malige RWZI en het terrein van het aanbiedstation aan de Groeneweg met naastgele-
gen bosgebied zullen worden gebruikt voor een recreatieve bestemming (b.v. kam-
peerterrein, uitspanning, speelbos). De invulling van deze recreatieve bestemming is 
echter vooralsnog niet concreet genoeg om een recreatieve bestemming op te nemen 
of een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Vooralsnog wordt daarom voor het voor-
malig-RWZI terrein en het aanbiedstation voorzien van een maatschappelijke be-
stemming.  
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5.8 Infrastructuur en milieu 

Wegen 
De wegen en bijbehorende bermstroken, alsmede de parkeervoorzieningen zijn opge-
nomen in de bestemming "Wegen" en hebben op de plankaart een categorienummer 
gekregen. Dat nummer heeft betrekking op: 
• de functie van de weg, zoals op basis van "duurzaam veilig" is aangegeven, d.w.z. 

de provinciale wegen zijn gebiedsontsluitingswegen en de overige wegen erftoe-
gangswegen. 

• de langs de wegen in acht te nemen bebouwingsbeperking. Hoe belangrijker de 
weg, des te breder in principe de bebouwingsvrije zone, samenhangend met de in-
tensiteit van, en het gewenste vrije uitzicht voor het verkeer.  

• de toegestane hoogte van andere bouwwerken (viaducten, kunstwerken, palen en 
masten etc.). 

Tevens wordt met de categorieaanduiding voorkomen dat een smalle weg sterk kan 
worden verbreed.  

Leidingen 
Het is van belang om technische infrastructuur zoals elektriciteitsleidingen, straalpa-
den en waterleidingen in het bestemmingsplan te regelen. Voor deze voorzieningen 
gelden, afhankelijk van transportcapaciteit, afstandsnormen ten behoeve van veilig-
heid en onderhoud.  
Voor de komende planperiode worden weinig ingrijpende infrastructurele werken ver-
wacht in het buitengebied, die andere gebruiksbelangen dwars kunnen zitten. In de 
meeste gevallen gaat het om het voortzetten van het huidige gebruik, c.q. het blijven 
bestemmen van bestaande voorzieningen in het gebied. De volgende infrastructurele 
voorzieningen worden als aanduiding of dubbelbestemming op de plankaart aangege-
ven, met een op iedere afzonderlijke voorziening toegespitste, bijbehorende regeling 
in de voorschriften: 
• straalverbinding (met maximale bouwhoogten); aanduiding  
• aardgastransportleidingen; dubbelbestemming 
• hoogspanningsleiding; dubbelbestemming 
• hoofdwatertransportleiding; dubbelbestemming 
• rioolpersleiding; dubbelbestemming 

Stiltegebied 
Bijna het gehele westelijk deel van het plangebied is aangewezen door de provincie 
als milieubeschermingsgebied voor stilte. De stiltegebieden worden reeds beschermd 
door middel van een regeling in de provinciale milieuverordening. Het opnemen van 
het stiltegebied op de plankaart is daarom in juridische zin niet noodzakelijk. Echter ter 
signalering is deze zonering wel op de plankaart opgenomen. 
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5.9  Regeling bescherming archeologische en cultuurhistorische waarden  

Archeologische waarden 
De gebieden die zijn aangewezen als archeologisch monument zijn op de plankaart 
opgenomen. De aanduidingen voor de archeologische monumenten zijn slechts ter 
signalering op de plankaart opgenomen. De bescherming van deze gebieden is ge-
waarborgd via de Monumentenwet 1988.  
 
De op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) voorkomende gebieden, die geen 
beschermd monument zijn, en de gebieden met een middelhoge en hoge verwach-
tingswaarde op de Indicatieve kaart van archeologische waarde (IKAW) worden op de 
plankaart voorzien van de aanduiding 'gebied met archeologische waarde of verwach-
tingswaarde'. 
 
In de voorschriften wordt een regeling opgenomen betreffende de wijze van omgaan 
met die waarden of verwachte waarden. Deze regeling houdt het volgende in:  
Voor bepaalde soorten werken en werkzaamheden, met name afgraven/grond-
roeringen (niet zijnde bouwen) dieper dan 30 cm, geldt een aanlegvergunningsvereis-
te, ook binnen een bouwperceel. Immers ook daar kunnen archeologische waarden 
voorkomen. Bedacht dient te worden dat een aanlegvergunningsvereiste in dit kader 
meestal overwegend een signaalfunctie heeft. Alleen indien er waarden worden aan-
getroffen, worden deze óf opgegraven óf na onderzoek weer toegedekt. Vervolgens is 
er meestal geen belemmering meer voor de beoogde activiteiten. Van groot belang 
voor de agrarische bedrijven die vallen binnen de aanduiding “gebied met archeologi-
sche waarde of verwachtingswaarde” is dat "normaal beheer en onderhoud" mogelijk 
blijven zonder aanlegvergunning. 
 
Bij de regeling in de voorschriften wordt nauw aangesloten op de bedoeling en de 
bepalingen van de toekomstige Wet op de archeologische monumentenzorg (Wijzi-
ging Monumentenwet voor wat betreft archeologische monumenten). De inhoud van 
deze Wet werpt zijn schaduw vooruit. De regeling betreft naast de aanwezige nu ook 
de verwachte archeologische waarde. Mogelijk treedt de Wet op de archeologische 
monumentenzorg, met naar verwachting de huidige inhoud, in 2006 of 2007 in wer-
king, vermoedelijk voordat dit bestemmingsplan onherroepelijk wordt. 
 
Voor de gebieden met de betreffende aanduiding is geen rapportageplicht opgeno-
men. Dit is juridisch gezien nog niet mogelijk en daarom is deze verplichting niet op-
genomen. Na inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg 
kan deze rapportageplicht via een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. 

Cultuurhistorische waarden 
Het plangebied maakt deel uit van de Grebbelinie. De cultuurhistorische waarden die 
beschermd zouden moeten worden in het plangebied zijn de Eemdijk, Westdijk en 
Oostdijk en het bijbehorende inundatiegebied. De dijken worden beschermd door 
middel van de dubbelbestemming ‘Waterkering’. Het bijbehorende inundatiegebied 
wordt reeds beschermd door de onderliggende bestemmingen (AL). 
Na de bedijking van het plangebied zijn bij enkele dijkdoorbraken langs de Eem wielen 
met bijbehorende overslagwaaiers ontstaan. De wielen zijn zeer representatief en 
zeldzaam en hebben een grote cultuurhistorische waarde. Deze hebben daarom bin-
nen de bestemming “Water” de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevol’ (c) gekregen. 
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5.10 Ontwikkelingskaart 

Naast een helder toetsingskader op basis van de actuele waarden en het huidige ge-
bruik en de bijbehorende flexibiliteit, is het bestemmingsplan ook ontwikkelingsgericht. 
Dit houdt in dat het bestemmingsplan regelingen bevat, die inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen. De in hoofdstuk 4 omschreven toekomstvisie is vormgegeven op een 
Visiekaart. Deze is daarna vertaald in de Ontwikkelingskaart waarop de toekomstige 
ontwikkelingen in beeld zijn gebracht. Deze kaart heeft geen directe bindende wer-
king, maar een meer afgeleide, als (toekomstgericht) toetsingskader. Daarop zijn on-
der meer gebieden aangegeven waar via bepaalde vrijstellings- en wijzigingsbe-
voegdheden bepaalde ontwikkelingen op gang kunnen worden gebracht. Eventueel 
gekoppeld aan bepaalde zones, bijvoorbeeld, het omzetten van een agrarische be-
stemming in een natuurbestemming in het kader van het realiseren van de ecologi-
sche hoofdstructuur of het toestaan van bepaalde vormen van hergebruik van voor-
malige agrarische gebouwen, door deze bijvoorbeeld een bedrijfs- of woon-
bestemming te geven. Ook geeft de kaart een doorkijk naar ontwikkelingen die buiten 
de planperiode gerealiseerd kunnen worden, maar waar al wel ruimtelijk rekening mee 
moet worden gehouden om te voorkomen dat de toekomstige ontwikkelingen worden 
gefrustreerd. 

Natuurontwikkeling 
Bij de gebieden die wellicht in aanmerking komen voor natuurontwikkeling gaat het 
vooral om bestaande agrarische gebieden met hoge potenties voor natuurontwikke-
ling. Op de Ontwikkelingskaart is duidelijk gemaakt om welke gebieden het hier gaat 
(conform het natuurgebiedsplan Eemland). De realisatie is een taak van natuurbe-
schermingsorganisaties en particulieren (al dan niet gesteund door subsidies). Het 
bestemmingsplan speelt hier op in door via een algemene wijzigingsbevoegdheid voor 
die gebieden ook de bestemming aan te kunnen passen, wanneer de grondeigenaar 
zelf daartoe de wens te kennen geeft.  

Ecologische verbindingszones 
Bij ecologische verbindingszones gaat het om nieuw te realiseren natuur in lijn- of 
vlakvormige structuren of elementen, die ertoe dienen om bestaande natuurgebieden 
met elkaar te verbinden en zodoende migratiemogelijkheden te scheppen voor flora, 
fauna, insecten etc. Ecologische verbindingszones kunnen zowel in natte vorm, als in 
droge vorm worden gerealiseerd. In dit verband is van belang dat bijvoorbeeld de Eem 
met bijbehorende oevers worden beschouwd als een deels al bestaande en deels nog 
te ontwikkelen ecologische verbindingszones. Vandaar dat deze dan ook als zodanig 
op de Ontwikkelingskaart zijn weergegeven. 

Recreatieve ontwikkeling 
De ontwikkelingen in de toeristisch recreatieve ontwikkelingszones langs het Eem-
meer dienen door middel van een aparte planologische procedure onderzocht en mo-
gelijk gemaakt te worden. Deze ontwikkelingen hebben echter een dusdanige ruimte-
lijke impact dat deze zone ter visualisering op de ontwikkelingskaart is opgenomen. 
In de vastgestelde Ontwikkelingsvisie Kuststrook-Oost is aangegeven dat het terrein 
van de voormalige RWZI en het terrein van het aanbiedstation aan de Groeneweg met 
naastgelegen bosgebied zullen worden gebruikt voor een recreatieve bestemming 
(b.v. kampeerterrein, uitspanning, speelbos).  
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De invulling van deze recreatieve bestemming is echter vooralsnog niet concreet ge-
noeg om een recreatieve bestemming op te nemen of een wijzigingsbevoegdheid op 
te nemen. Vooralsnog wordt daarom voor het voormalig-RWZI terrein en het aanbied-
station voorzien van een maatschappelijke bestemming. Wel is op de ontwikkelings-
kaart ter visualisering voor deze locaties de aanduiding ‘locatie dag- en verblijfsrecrea-
tie’ opgenomen. Hiermee wordt aangegeven dat de gemeente achter de ontwikkel-
ingsrichting voor deze locaties staat. 
 
Het gebied Korte Landen is ook een mogelijke locatie voor woningbouw, maar wellicht 
ook voor een stadspark, (verblijfs)recreatie en/of parkeergelegenheid. Hiervoor zal 
volgend jaar een onderzoek naar de invullingsmogelijkheden gestart worden. Deze 
ontwikkelingslocatie is echter ter signalering op de plankaart opgenomen door middel 
van de aanduiding “zoekgebied kampeerterrein/woningbouw/ stadspark”. 

Recreatieve routes 
Naast de toeristisch recreatieve ontwikkelingszones is de globale ligging van mogelijk 
nieuwe recreatieve routes op de kaart aangegeven, waaronder de routes over de 
Eemdijk en langs de Rengerswetering. Aangezien het nog niet geheel duidelijk is hoe, 
waar en of deze routes worden gerealiseerd is er geen aparte regeling opgenomen 
voor realisatie van deze routes.  

Functieverandering 
Bij vrijkomende agrarische bebouwing kan gehele functieverandering plaatsvinden. 
Echter, gezien de agrarische hoofdfunctie van het gebied Bikkerspolder en polder De 
Haar (agrarisch kerngebied) is het gewenst gehele functieverandering naar wonen, 
recreatie of een maatschappelijke functie slechts toe te staan langs de Eemdijk, Ze-
venhuizerstraat en de Groeneweg. Functieverandering naar niet-agrarische bedrijven 
is niet gewenst. De handhaving en versterking van de aanwezige kwaliteiten van de 
historische lintbebouwing langs de Eemdijk en de Zevenhuizerstraat is van belang. 
Nieuwbouw en herbouw van opstallen en panden moet zoveel mogelijk gebeuren door 
rekening te houden met aanwezige beeldkwaliteits- en landschappelijke gegevens. 
Hierdoor kan de kwaliteit en identiteit van de bestaande waardevolle bebouwingslinten 
worden behouden en versterkt.  
Door middel van de aanduiding “functieverandering toegestaan” is aangegeven waar 
functieverandering naar wonen, maatschappelijk en recreatieve doeleinden mogelijk 
is. 

Zone Rengerswetering-Laak 
In het gebied tussen Bunschoten/Spakenburg en de Laak kan een stadsrandzone 
worden ontwikkeld, waarin plaats wordt gereserveerd voor bijvoorbeeld nieuwe land-
goederen/buitenplaatsen. De veelheid aan ruimteclaims in dit gebied vraagt om een 
separate integrale ruimtelijke visie voor het gebied tussen de Rengerswetering en de 
Laak. Hierin zal beschreven moeten worden welke ontwikkelingen wel of niet worden 
voorgestaan. Aangezien de mogelijke ontwikkelingen nog niet zijn uitgekristaliseerd is 
in het bestemmingsplan geen regeling opgenomen die nieuwe landgoederen mogelijk 
maakt. Ter signalering is evenwel op de Ontwikkelingskaart tussen Bunscho-
ten/Spakenburg en de Groeneweg een aanduiding opgenomen waar mogelijk ontwik-
keling van landgoederen/buitenplaatsen plaats zou kunnen gaan vinden. 
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Uitbreiding woongebied 
De uitbreiding van bebouwing van de kern Bunschoten/ Spakenburg van plaats aan 
de oostzijde van beide kernen tot aan de Rengerswetering. Volgens het vastgestelde 
streekplan gaat om het om circa 1600 woningen aan de oostzijde van de bebouwde 
kom. Dit is echter buiten het plangebied gelegen. Desalniettemin is deze uitbreiding 
ter signalering op de Ontwikkelingskaart opgenomen door middel van de aanduiding 
“toekomstige uitbreidingsrichting wonen”. 

Uitbreiding bedrijventerrein 
Aan de zuidkant van Bunschoten is ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van het 
bedrijventerrein. Bij de realisatie van het bedrijventerrein dient zoveel mogelijk reke-
ning te worden gehouden met de landschappelijke en natuurkwaliteiten van dit deel 
van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Dit nieuwe bedrijventerrein dient 
onder andere te worden voorzien van een landschappelijke inpassing.  
Gezien de grootschalige ruimtelijke impact is er in het bestemmingsplan geen regeling 
voor dit nieuwe bedrijventerrein opgenomen. Hiervoor zal een aparte planologische 
procedure gevolgd worden. Wel is ter signalering de uitbreidingsrichting van het be-
drijventerrein op de Ontwikkelingskaart opgenomen door middel van de aanduiding 
“toekomstige uitbreidingsrichting werken”. Dit dient slechts om voor deze ontwikkeling 
belemmerende ontwikkelingen ter plaatse te voorkomen. Te zijner tijd zullen hiervoor 
aparte procedures gaan lopen. 
Ten behoeve van de gewenste landschappelijke inrichting van het nieuwe bedrijven-
terrein is ook een aanduiding ‘groene buffer’ opgenomen.  

Dijkversterking 
De dijkvakken van de Eemdijk, Westdijk en Oostdijk zijn aangeduid waar (naar alle 
waarschijnlijkheid23) dijkversterking aan de orde is, omdat dit een ingreep betreft die 
van ruimtelijke invloed is op de aan deze dijk gelegen functies.  

                                                      
23 Afhankelijk van het nog op te stellen dijkverbeteringsplan van het Waterschap Vallei en Eem 
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5.11 Handhaving 

Een goed doortimmerd plan maken is één, de uitvoering ervan is twee. Een belangrijk 
aspect van die uitvoering is de handhaving van de in het plan opgenomen spelregels 
door de verantwoordelijke overheid en de naleving ervan door de betrokken burgers.  
Teneinde van het plan zo goed mogelijk handhaafbaar te maken, dient aan een aantal 
vereisten te worden voldaan: 
• vastleggen nulsituatie: via een nul-inventarisatie naar een handhavingsprogramma; 
• helderheid en overzichtelijkheid van de spelregels: via helder bestemmingsplan; 
• bekendheid met de spelregels; via goede en regelmatig herhalende voorlichting; 
• toezicht op de naleving van de spelregels: via een actief uitvoeringsprogramma; 
• een goede organisatie en coördinatie van de handhaving: via structurele controle. 

Vastleggen nulsituatie 
Bij een nieuw bestemmingsplan dient met "een schone lei " begonnen te worden. Dat 
betekent dat tijdens de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan een sanering 
van oude situaties plaats moet vinden en een toets of sommige situaties in het plan 
gelegaliseerd kunnen worden of niet. Anders gezegd: er dient een heldere nulsituatie 
te worden vastgelegd. Om dat te bereiken dient een nauwgezette inventarisatie te 
worden uitgevoerd.  
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is in het kader van de inventarisatie een over-
zicht opgesteld van verschillende gegevens per perceel. Voor dit overzicht is gebruik 
gemaakt van verschillende informatiebronnen (o.a. milieuvergunningen, informatie van 
kenners, Kamer van Koophandel, bouwvergunningen e.d.). Enerzijds konden op basis 
daarvan handhavingsgevallen worden vastgesteld en anderzijds heeft dit overzicht 
geleid tot voorstellen voor een bestemming per perceel.  
Daarnaast heeft er een enquête plaatsgevonden onder de in het plangebied aanwezi-
ge agrarische bedrijven. Ieder agrarisch bedrijf heeft hierbij de gelegenheid gekregen 
om de huidige en toekomstige situatie van het bedrijf te beschrijven zodat dit meege-
nomen kon worden in het proces van het bestemmingsplan.  
De nulinventarisatie en de agrarisch enquête zijn vervolgens het uitgangspunt voor 
het tekenen van de bestemmingen per perceel op de plankaart geweest.  
Tevens zal de inventarisatie worden gehanteerd als nulmeting in het kader van de 
handhaving. Op basis van deze nulmeting zal vervolgens een handhavingsprogram-
ma worden opgesteld. 

Helderheid en overzichtelijkheid van de spelregels in het plan 
In het onderhavige plan is vanaf het begin nadrukkelijk gestreefd naar zo groot moge-
lijke duidelijkheid en overzichtelijkheid. Zowel de burger als de ambtenaar die op de 
uitvoering van de afgesproken spelregels moet toezien, moet snel inzicht kunnen krij-
gen in wat er wel niet onder bepaalde voorwaarden is toegestaan in zijn situatie.  
De basis voor handhaving in het buitengebied is dan ook primair gelegen in het ma-
ken van een duidelijk en overzichtelijk bestemmingsplan, met een heldere plankaart 
en toegankelijke voorschriften. In dit bestemmingsplan is zowel in de toelichting als in 
de voorschriften gebruik gemaakt van praktische tabellen en overzichten.  
Tenslotte kan vermeld worden dat het nieuwe bestemmingsplan buitengebied een 
gebiedsspecifiek stelsel van aanlegvergunningen zal kennen. Hiermee wordt bewerk-
stelligd dat voor de meest wezenlijke waarden van een gebied aanlegvergunning 
wordt gevraagd.  
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Bekendheid met de spelregels 
Wanneer een duidelijk plan met overzichtelijke en begrijpelijke spelregels voorhanden 
is, blijft de opgave bestaan om zowel de gebruikers van het plan als de toezichthou-
ders op het plan voldoende vertrouwd te maken met de spelregels en hun toepassing. 
Dit vraagt om gerichte voorlichting aan de gebruikers van het plangebied.  
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan wordt daarom gebruik gemaakt van 
een klankbordgroep. Op deze wijze kan een situatie worden geschapen waarin niet 
langer het excuus geldt dat men niet wist dat iets wel of niet was toegestaan in het 
buitengebied. Met name is het van belang dat de mensen weten wanneer voor een 
bouw- of een gebruiksactiviteit een vergunning nodig is, of dat iets echt verboden is. 

Toezicht op de naleving van de spelregels 
Kern van de structurele handhaving is uiteraard een structurele controle. Zonder dat 
blijft de handhaving een lege huls. Van groot belang is een kenbaar en opvallend con-
trolebeleid. Zijdelings effect is dat daarvan een preventieve werking uitgaat. Eveneens 
moet kenbaar zijn dat "lik-op-stuk" gereageerd wordt. 
 
Belangrijke facetten van de structurele handhaving zijn: 
• voorlichting en communicatie 
• capaciteit in middelen / personeel 
• continuïteit 
• rapportage 
• goede archivering / database 
• intergemeentelijke en interdisciplinaire aanpak waar nodig 
Het verdient aanbeveling voor de structurele handhaving een draaiboek op te stellen 
met een vast stappenplan en checklist (tevens risico-analyse). Verder is het hand-
zaam als de direct betrokken medewerkers beschikken over een lijst met mogelijke 
overtredingen met daarin opgenomen de gevolgtrekkingen bij de geconstateerde 
overtredingen.  
 
Daarnaast dient er voldoende menskracht beschikbaar te zijn voor handhaving. Het 
verdient overigens aanbeveling, de geconstateerde handhavingsgevallen in een data-
base bij te houden, zodanig dat deze gemakkelijk "overdraagbaar" zijn en direct toe-
gankelijk voor andere medewerkers, voor leiding en bestuur. Deze gegevens kunnen 
worden toegevoegd aan de database die als beschrijving van de nulsituatie al be-
schikbaar zijn.  
Als stimulans voor de handhaving verdient het verder aanbeveling tenminste eenmaal 
per jaar een handhavingsactie uit te voeren. Voorkeur verdient een actie die zowel 
thema- als gebiedsgericht is, met enkele specifieke speerpunten. Zeker zo'n actie kan 
met de nodige voorlichting "omlijst" worden.  

Een goede organisatie en coördinatie van de handhaving 
Ook vanuit milieucontroles vindt regelmatig een inspectie van het buitengebied plaats. 
Hierbij kan winst behaald worden bij de handhaving door enerzijds een goed samen-
spel binnen het gemeentelijke apparaat en anderzijds een beter samenspel met en 
vertrouwen bij de gebruikers. Op vergelijkbare wijze is ook de samenwerking met de 
handhavers van het Waterschap van belang. 
Er dient dus duidelijkheid te komen binnen de gemeente wie verantwoordelijk is voor 
dit stuk handhaving van de kwaliteit in het buitengebied.  
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Daarnaast dient met de gebruikers een vertrouwensrelatie opgebouwd te worden, 
waarbinnen constructief vooraf overleg plaats vindt over afwijkende activiteiten op de 
gronden en in opstallen. 

Conclusie 
De conclusie kan zijn, dat met de vaststelling van het bestemmingsplan de werk-
zaamheden niet zijn beëindigd. Ook daarna moeten op het gebied van de handhaving 
de nodige stappen worden gezet en activiteiten worden verricht. 
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6 UITVOERBAARHEID 

6.1 Resultaten vooroverleg en inspraak 

6.1.1 Overleg ex artikel 10 BRo 

Het plan is op 22 augustus 2005 toegezonden aan diverse instanties, die volgens art. 
10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening bij de planvorming betrokken dienen te 
worden. In deze paragraaf 2 zijn de reacties van de instanties integraal opgenomen 
en van een gemeentelijke reactie voorzien. 
 
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
Ordening is aan de overlegpartners verzocht om een reactie op het voorliggende plan. 
Het plan is op 22 augustus 2005 toegezonden aan de volgende instanties:  

1. Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen 
2. VROM-inspectie, regio Noord-West 
3. Ministerie van Economische Zaken, regio Noord-West 
4. Land- en Tuinbouw Organisatie Noord 
5. Dienst Landelijk Gebied 
6. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
7. Gasunie 
8. Hydron 
9. Rijkswaterstaat 
10. Waterschap Vallei en Eem 
11. Monumentencommissie 
12. Natuur en Milieufederatie Utrecht 
13. Gewest Eemland 
14. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland 
15. Eneco Energie Infra Utrecht NV 
16. Utrechts Particulier Grondbezit 
17. KPN OVN OAS Rayon Midden 
18. KPN Operations Vaste Net 
19. Brandweer Bunschoten 
20. College van burgemeester en wethouders van Eemnes 
21. College van burgemeester en wethouders van Nijkerk 
22. College van burgemeester en wethouders van Amersfoort 
23. College van burgemeester en wethouders van Baarn 

 
In de hiernavolgende paragrafen zijn deze reacties integraal overgenomen en cursief 
van een beantwoording voorzien. 
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1 Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen, Utrecht 

Reactie: 
Perceel Zevenhuizerstraat 150 
Het ontwerpbestemmingsplan “partiele herziening landelijk gebied, Zeven-
huizerstraat 150” is op 8 december 2005 door de Provinciale Planologische 
Commissie behandeld. Het advies van deze commissie is op 21 december 
2005 naar u verzonden, derhalve verwijs ik naar dat advies voor wat betreft 
een reactie op de bestemming voor het desbetreffende perceel. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Reactie: 
Landschap 
In de Nota Ruimte wordt Eemland Arkemheen als Nationaal Landschap 
aangewezen met kenmerken als openheid, veenweidekarakter en slagen-
verkaveling. 
In het streekplan Utrecht 2005-2015 is echter ook een uitbreiding van het 
bedrijventerrein aan de zuidzijde van het bestemmingsplan Rengerswetering 
opgenomen van in totaal circa 30 hectare. 
Ik acht het gewenst dat bij de realisatie van dit nieuwe bedrijventerrein zo-
veel mogelijk rekening wordt gehouden met de kwaliteiten van Eemland Ar-
kemheen als Nationaal Landschap. Zie hieronder ook mijn opmerkingen bij 
de uitbreiding Rengerswetering.  

Beantwoording gemeente: 
De gemeente onderschrijft het belang van de kwaliteiten van het nationaal 
landschap Eemland Arkemheen. De gemeente houdt echter vast aan de be-
leidslijn die de provincie en de gemeente voorstaan, dat wil zeggen de mo-
gelijkheid voor uitbreiding aan de zuidzijde van Bunschoten. Bij deze moge-
lijke toekomstige ontwikkeling zal als vanzelfsprekend zoveel mogelijk 
rekening worden gehouden met de aanwezige landschappelijke en natuur-
waarden van het gebied. Realisatie en planologische regeling van de uit-
breiding van het industrieterrein valt buiten het kader van dit bestemmings-
plan buitengebied. De aanduiding op de plankaart dient slechts om voor 
deze industriële ontwikkeling belemmerende ontwikkelingen ter plaatse te 
voorkomen. Te zijner tijd zullen hiervoor aparte procedures gaan lopen. 
Daarom is de aanduiding “toekomstige uitbreidingsrichting werken” op de 
Ontwikkelingskaart gehandhaafd. De aanduiding is echter aangepast aan de 
meest recente gegevens. Dit betekent dat de aanduiding aan de westzijde 
van de Amersfoortseweg van de Ontwikkelingskaart is verwijderd. De aan-
duiding ten oosten van de Amersfoortseweg is gehandhaafd. Het bestem-
mingsplan is hierop aangepast. 

Reactie: 
In het streekplan is het gebied ten oosten van de Rengerswetering aange-
duid als “Landelijk gebied 2 “, waarin niet-agrarische claims (natuur, recrea-
tie) in beginsel zoveel mogelijk geweerd moeten worden. Belangrijker is ech-
ter de aanduiding in het Reconstructieplan als verwevingsgebied, aangezien 
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het Reconstructieplan leidend is als het gaat om ontwikkelingen in de (inten-
sieve) veehouderij, bij functiewijziging en bij landgoedontwikkeling. 
In het Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005 van de gemeenten 
Baarn, Bunschoten, Soest en Eemnes, is aangegeven dat dit plan voor ge-
meenten een toetsingskader zal vormen bij ontwikkelingen en mogelijke 
functiewijzigingen in het gebied. In paragraaf 7.2.4 van dit plan is op pagina 
89 onder meer aangegeven dat nieuwe landgoederen in belangrijke mate 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied ten oosten van de 
Groeneweg en de Zevenhuizerstraat. De landgoederen zouden hierbij de 
nieuwe groene poorten voor de transitie van de oostflank van stad naar land 
en omgekeerd kunnen worden. Er ontstaat op deze wijze een gevarieerd 
stedelijk uitloopgebied. 
In het algemeen geldt binnen verwevingsgebieden een “ja mits”-benadering. 
Nieuwe landgoederen zijn toegestaan, mits een check door de gemeente 
heeft aangetoond, dat de betreffende gronden niet doelmatig kunnen wor-
den ingezet voor areaalvergroting van aanliggende bedrijven. Zo’n check 
heeft hier nog niet plaatsgevonden. Mede gezien de streekplanaanduiding 
(waaruit de betekenis van het gebied voor de grondgebonden landbouw 
blijkt) betekent dit, dat de onttrekking aan het agrarisch gebruik ten behoeve 
van landgoedontwikkeling nog niet meteen voor de hand ligt. 

Beantwoording gemeente: 
De grondgebonden landbouw (veeteelt) is het kenmerkende bedrijfstype in 
het plangebied. Vanuit de visie komt naar voren dat primair is gekozen voor 
de hoofdfunctie grondgebonden landbouw (veeteelt) als perspectiefvolle 
agrarische sector in Bunschoten, die de ruimte moet krijgen voor verdere 
schaalvergroting. Vanuit het Landschapsontwikkelingsplan, de visie buiten-
gebied Eem & Vallei en het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland 
wordt gewerkt aan lokale oplossingen voor de problematiek aan de oostzijde 
van de bebouwde kom. De omvorming van de betreffende gronden ten oos-
ten van de Groeneweg naar landgoederen is vooralsnog niet zeker. Voor het 
gebied tussen de Rengerswetering en de Laak dient een aparte visie te 
worden opgesteld. Hierin zal beschreven moeten worden welke ontwikkelin-
gen wel of niet worden voorgestaan. In het bestemmingsplan is daarom 
geen regeling opgenomen die nieuwe landgoederen mogelijk maakt. 

Reactie: 
Landschappelijke overgang van de uitbreiding Rengerswetering 
De wijze waarop de oostelijke randzone van het bestemmingsplan Ren-
gerswetering, waar 1600 woningen kunnen worden gerealiseerd,  wordt 
vorm gegeven als overgang naar het landelijk gebied is nog niet bekend. Ik 
vraag mij dan ook af welke status de nog op te stellen integratie visie in pa-
ragraaf 4 van de toelichting heeft voor de oostrand van Bunscho-
ten/Spakenburg. Ook is de toepassing van reguliere flexibiliteitsbepalingen 
in dit gebied afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de op te stellen visie.   
Los hiervan is volstrekt onduidelijk waarom voor deze stadsrand – in afwij-
king van de westzijde van Bunschoten – vele niet-agrarische ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt worden. De genoemde argumenten op pagina 59 van de 
toelichting overtuigen allerminst. 
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Ik acht het gewenst, dat over de invulling van dit gebied afzonderlijk overleg 
plaatsvindt met mijn dienst. Deze invulling hangt namelijk zo nadrukkelijk 
samen met de ook door u gewenste inpassing van de nieuwbouw van Ren-
gerswetering in het nationaal landschap, dat aan de invulling van dit gebied 
een bovenlokaal belang moet worden toegekend. Op grond van het Land-
schapsontwikkelingsplan ga ik er van uit, dat ook u de bijzondere betekenis 
van dit gebied voor de overgang tussen kern en open landschap erkent. Na-
der zal moeten worden bezien, welke ruimtelijke ontwikkeling daar het beste 
bij past, in het licht van het Reconstructieplan, maar vooral ook in het licht 
van de kernkwaliteiten van het nationaal landschap. 
Ook de rijksvertegenwoordigers zullen er nauw op toezien, dat met die 
kernkwaliteiten zorgvuldig wordt omgegaan. Ik sluit daarom zelfs niet uit, dat 
bij genoemd overleg ook de rijksbouwmeester dan wel de rijksadviseur voor 
het landschap moet worden betrokken, net als bij de stedenbouwkundige in-
vulling van Rengerswetering zelf. Dit is mede afhankelijk van de lopende be-
stuurlijke discussie met de minister van VROM over Rengerswetering.  

Beantwoording gemeente: 
Vanuit de visie komt naar voren dat primair is gekozen voor de hoofdfunctie 
grondgebonden landbouw (veeteelt) als perspectiefvolle agrarische sector in 
Bunschoten, die de ruimte moet krijgen voor verdere schaalvergroting. De 
omvorming van de betreffende gronden ten oosten van de Groeneweg naar 
een andere invulling dan landbouw is vooralsnog niet zeker. Bij de invulling 
van het gebied Rengerswetering zal het intergemeentelijke landschapsont-
wikkelingsplan voor Eemland-Arkemheen als uitgangspunt dienen. In dit 
plan worden de kernkwaliteiten van het landschap nader beschreven en 
wordt aangegeven hoe deze kunnen worden versterkt. In het plan krijgt de 
overgangszone tussen (de) Rengerswetering en het ten oosten daarvan ge-
legen landschap bijzondere aandacht. Dit zal uiteraard in nauw overleg ge-
beuren met alle bij dit proces betrokken partners. 

Reactie: 
Landbouw 
Op de streekplankaart wordt Eemland aangeduid als veenweidegebied. Dit 
gegeven is in het bestemmingsplan deels verder uitgewerkt als open gebied 
en deels beschermd door middel van een aanlegvergunningstelsel tegen het 
inplanten van houtgewassen. Echter, een bescherming tegen een oneven-
redige omzetting van grasland naar mais, met als effect dat ook het weide-
vogelgebied verloren zal gaan, ontbreekt. 
Ik acht het van belang dat bij de bestemming Agrarisch gebied een aanleg-
vergunningstelsel wordt opgenomen voor het scheuren of frezen van gras-
land anders dan ten behoeve van herinzaai of, in geval het gaat om ruw-
voergewassen, om niet meer dan 10 % van de bij het bedrijf behorende 
grondoppervlakte om te kunnen zetten ten behoeve van het telen van ruw-
voedergewassen.  

Beantwoording gemeente: 
De openheid van het veenweidegebied is een grote landschappelijke kwali-
teit. Behoud van deze openheid is daarom ook zeer gewenst. Om te voor-
komen dat alle bij een bedrijf behorende landbouwgrond kan worden omge-
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zet van weide in maïs is, conform de wens van de provincie, een aanlegver-
gunningstelsel opgenomen voor het scheuren of frezen van grasland. Hieruit 
volgt dat niet meer dan 10% van bij een agrarisch bedrijf behorende land-
bouwgrond mag worden gebruikt voor maïsteelt. 

Reactie: 
Streekinformatiecentrum – Eemlandhoeve 
Aan de Bisschopsweg is een bebouwingsvlak aangegeven met de aandui-
ding “streekinformatiecentrum”.  
In de toelichting is op pagina 42/43 vermeld dat deze coöperatie als doel 
heeft het open en leefbaar houden van het platteland. De Eemlandhoeve 
zou ruimte moeten gaan bieden om kennis op te doen over de agrarische 
bedrijfstak. Daarbij wordt gedacht aan ondermeer vergaderingen, trainingen, 
excursies, cursussen en praktisch milieuonderwijs.  
Ik merk op dat de provincie eerder met ondermeer uw gemeente en het ge-
west Eemland procesafspraken heeft gemaakt over de aanpak van het Nati-
onaal Landschap. Deze afspraken hebben echter nog niet geleid tot concre-
te plannen. In dat verband acht ik het dan ook prematuur dat nu al in het 
gebied een locatie wordt genoemd voor een streekinformatiecentrum. Eerst 
zal in breder verband een afweging moeten worden gemaakt waar een der-
gelijk centrum zou kunnen worden gevestigd en ook, welke activiteiten voor 
een dergelijk centrum passend zijn. Hierbij is van belang de impact op het 
landschap en de toename van het verkeer naar het infocentrum. Het is nog 
maar de vraag of de voorgestelde locatie, gezien in ruimer verband, wel de 
meest voor de hand liggende is. Uitbreiding van het streekinformatiecentrum 
acht ik op dit moment daarom niet aan de orde. 
Artikel 4, lid 2 onder d  van de voorschriften dient daarom te vervallen. 
Artikel 4, lid 4 onder e dient te worden gewijzigd in die zin dat de huidige ac-
tiviteiten van de Eemlandhoeve kunnen worden voortgezet maar niet worden 
verruimd en dat er geen uitbreiding plaatsvindt van de bestaande bebou-
wing. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente staat in hoofdlijnen achter de initiatieven die ontplooid zijn en 
worden op de Eemlandhoeve. Dit streekinformatiecentrum is reeds geves-
tigd in bestaande bebouwing. De gemeente is van mening dat de huidige ac-
tiviteiten mogen worden voortgezet. De benaming als streekinformatiecen-
trum doet recht aan de activiteiten die op deze locatie plaatsvinden. De 
aanduiding “streekinformatiecentrum“ op de plankaart is niet gericht op het 
Nationaal Landschap, maar op de functie die de Eemlandhoeve vanaf de 
oprichting vervult. In de panden van de Eemlandhoeve zijn de organisaties 
van  de verenigingen Ark & Eemlandschap en de Coöperatie Stadteland on-
dergebracht.   
In het met de Eemlandhoeve gesloten convenant staat opgetekend dat de 
Eemlandhoeve een spilfunctie moet gaan vervullen in de plattelandsver-
nieuwing in Eemland. De voornaamste activiteiten zijn te vatten in drie the-
ma;’s, namelijk demonstratie en natuureducatie, ontmoeting en training en 
bezinning en communicatie. De functies van de Eemlandhoeve zijn derhalve 
primair streekgericht en hebben een duidelijke agrarische link. 
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In de huidige situatie is circa 830 m2 aan bebouwing aanwezig. Er liggen 
twee bouwplannen bij de provincie voor een gezamenlijke oppervlakte van 
530 m2. 
De Eemlandhoeve is niet als volwaardig agrarisch bedrijf aan te merken. 
 
Over een streekinformatiecentrum voor het Nationaal Landschap Arkem-
heen-Eemland moet in het kader van de uitwerking van het projectplan Nati-
onaal Landschap nog worden nagedacht. 

Reactie: 
Recreatie en toerisme, paragraaf 3.9 
In deze paragraaf is de huidige situatie beschreven. Deze is inmiddels wel 
veranderd. 
Zo is in de voorschriften aangegeven dat “kamperen bij de boer” mogelijk is 
en dat in het plangebied onder voorwaarden realisatie van “bed-and-
breakfast-appartementen is toegestaan. 
In de voorschriften is aangegeven dat ook een pannenkoekenrestaurant bij 
een agrarische bedrijf kan worden gerealiseerd. Ik vraag mij af of een derge-
lijke voorziening in het landelijk gebied zou moeten worden toegestaan. De 
verkeersaantrekkende werking van een dergelijke voorziening in het lande-
lijk gebied acht ik minder gewenst. Het toestaan van bescheiden horeca-
voorzieningen voor fietsers en wandelaars acht ik daarentegen wel aan-
vaardbaar. 

Beantwoording gemeente: 
De genoemde kleinschalige horecagelegenheid (pannenkoekenrestaurant) 
betreft uitsluitend een functie als ondergeschikte nevenactiviteit. Deze is ge-
koppeld aan een maatvoering (maximaal 300 m2) en aan een aantal rand-
voorwaarden. Één van de voorwaarden is dat door deze functie in vergelij-
king met het agrarisch gebruik geen onevenredig grotere verkeersbelasting 
op aangrenzende wegen en paden mag plaatsvinden. De gemeente is van 
mening dat door de gestelde voorwaarden mogelijke negatieve gevolgen 
zoveel mogelijk beperkt worden. Daarnaast betreft het hier een vrijstelling. 
Mocht blijken dat deze toegestane nevenactiviteit niet aan de voorwaarden 
voldoet, dan wordt geen vrijstelling verleend.  

Reactie: 
In het plangebied komen enkele waterlopen voor. Ik adviseer u om in de toe-
lichting aan te geven of deze watergangen geschikt zijn voor de recreatie-
vaart. In dat verband adviseer ik in artikel 8 van de voorschriften aan te ge-
ven of, en zo ja onder welke voorwaarden deze waterlopen voor de 
recreatievaart kunnen worden benut. 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting zal een passage worden opgenomen waarin zal worden 
aangegeven welke watergangen dit zal betreffen. In de praktijk zal het er op 
neerkomen dat dit met name op de Eem zal plaatsvinden en wellicht in zeer 
beperkte mate (kano’s en fluisterbootjes) op de Laak. Wel zullen bijvoor-
beeld snelle motorboten en waterscooters van deze watergangen geweerd 
worden. Het opnemen van voorwaarden voor het toestaan van recreatie-
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vaart op deze beide waterlopen wordt daarom door de gemeente niet voor-
gestaan. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
Het plangebied wordt gekenmerkt door openheid. In dat verband acht ik het 
gewenst om in de voorschriften aan te geven op welke wijze de diverse toe-
gelaten niet-agrarische bebouwing landschappelijk inpasbaar is in dit ge-
bied. 

Beantwoording gemeente: 
Aan de vrijstellingsbevoegdheid  in artikel 4 lid 9 is de voorwaarde verbon-
den dat de landschappelijke waarden niet onevenredig mogen worden aan-
getast. Bij beoordeling van de vrijstellingsbevoegdheid zal tevens het Land-
schapsontwikkelingsplan worden betrokken. Op deze wijze zal er voor 
worden zorggedragen dat de bebouwing landschappelijk inpasbaar is.  

Reactie: 
Amer Adviseurs BV heeft in september 2004 alle beschikbare provinciale flo-
ra- en faunagegevens over het plangebied ontvangen. Ik stel het op prijs dat 
in de voetnoot de volgende vermelding van de bron wordt opgenomen: Pro-
vincie Utrecht, Sector RER (ecologisch onderzoek). 

Beantwoording gemeente: 
In de paragraaf natuur is alsnog de betreffende bronvermelding opgenomen. 
De toelichting is hierop aangepast. 

Reactie: 
Natuurgebieden en oevers langs de Eem 
De exacte begrenzing van de uiterwaardpolder de Bekaaide Maat is niet 
duidelijk.  
Onduidelijk is of dit de gehele polder tussen Eem, Eemdijk en Veen- en Vel-
dendijk en het Eemmeer omvat. Ook is onduidelijk op grond waarvan dit ge-
bied als natuurgebied wordt bestemd. 
Het gaat immers om een gebied met grotendeels een primair agrarische ge-
bruik. Het verschil van deze polder met bijvoorbeeld de Bikkerspolder op ba-
sis van natuurwaarden wordt niet aangetoond.  

Beantwoording gemeente: 
De Bekaaide Maat is de polder tussen Eem, Eemdijk en Veen- en Veldendijk 
en het Eemmeer. Deze polder is niet als natuurgebied bestemd maar als 
agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden. In dit gebied is de 
landbouw echter nog steeds de primaire functie. De natuurwaarden in het 
gebied betreffen de aanwezigheid van weidevogels en wintergasten. Na he-
rafweging door de gemeente is gebleken dat een ALN-bestemming hier niet 
op zijn plaats is. Binnen de AL-bestemming wordt door middel van de ge-
biedscodes (o) en (v) de bescherming van de Bekaaide Maat als weidevo-
gelgebied en gebied voor wintergasten reeds nagestreefd. De openheid van 
het gebied (vanwege het overwegende gebruik als grasland), de lage ligging 
met natte omstandigheden en het verkavelingspatroon zijn namelijk bepa-
lend voor de aanwezigheid van de weidevogels en wintergasten. Een aparte 
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gebiedscode ‘w’ voor weidevogels heeft geen toegevoegde waarde ter be-
scherming van de aanwezige weidevogels in het gebied. Dit betekent dat 
voor het weidevogelgebied en gebied voor wintergasten een AL-bestemming 
in voldoende mate bescherming biedt. De ALN-bestemming zal, conform de 
regeling voor het binnendijks gebied, worden omgezet in een AL-
bestemming. In dit gebied is de landbouw echter nog steeds de primaire 
functie. 
Als suggestie wordt voorgesteld om voor de gebieden met een specifieke 
waarde als weidevogelgebied en/of gebied voor wintergasten een convenant 
op te stellen tussen de agrariërs en agrarische natuurvereniging (Ark & 
Eemlandschap) natuurorganisaties om op die wijze nadere bescherming van 
de weidevogelgebied en gebied voor wintergasten na te streven. Door het 
toepassen van een convenant kan het aanlegvergunningenstelsel ‘buiten 
spel’ worden gezet. Mocht het convenant weer worden ontbonden dan wordt 
weer teruggevallen op de bescherming van de natuurwaarden door middel 
van het aanlegvergunningenstelsel. 
Door het verwijderen van de ALN-bestemming op deze gronden zijn er in het 
plangebied geen gebieden meer aanwezig met een ALN-bestemming. Deze 
bestemming zal daarom ook uit de voorschriften worden verwijderd. 

Reactie: 
Bikkerspolder en polder de Haar 
Op pagina 33 wordt aangegeven dat geen Rode Lijstsoorten in het plange-
bied worden aangetroffen. 
Ik merk op dat volgens de provinciale gegevens in het plangebied in ieder 
geval vier Rode Lijst plantensoorten voorkomen. Het gaat hier om kamgras, 
krabbescheer, veldgerst en brede waterpest.  
Daarnaast is geen aandacht is besteed aan de provinciale Oranje Lijst 
waarop de in Utrecht bedreigde soorten zijn vermeld. Zo komen in het plan-
gebied 20 plantensoorten voor die op de Oranje Lijst zijn vermeld. 
De opsomming van soorten van sloot(kanten) oogt willekeurig. Er komen 
zeldzamere soorten voor. 
Ik acht het gewenst dat de natuurwaarden van sloten en wielen meer onder-
bouwd worden door bijvoorbeeld soorten van de Rode Lijst, Oranje Lijst of 
Flora en Faunawet te vermelden. 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting van het plan is alsnog aandacht besteed aan de diverse 
aanwezige rode- en oranje lijst soorten. Voor wat betreft de voorkomende 
plantensoorten langs slootkanten is tevens aangesloten bij de diverse aan-
wezige rode- en oranje lijst soorten. 

Reactie: 
In de toelichting op pagina 55 adviseer ik in regel 14 het woord “goed” te 
schrappen. De landbouwkundige functie kan weliswaar worden gecombi-
neerd met de functie voor weidevogels, maar of dat een “goede combinatie” 
is, gelet op het voor weidevogels nadelige intensieve gebruik van landbouw-
gronden, is nog maar de vraag. 
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Beantwoording gemeente: 
In paragraaf landbouw is op pagina 55 het woord ‘goed’ geschrapt. 

Reactie: 
Ecologische verbindingszone langs de Laak (wijzigingsbevoegdheid) 
Hiervoor bestaat geen steun in het streekplan, omdat daarin langs de Laak 
geen ecologische verbindingszone is opgenomen. De betreffende gronden 
zijn aangeduid als “Landelijk gebied 2 “.  

Beantwoording gemeente: 
De Laak wordt zowel in het Streekplan als in het Natuurgebiedsplan als in 
de gemeentelijke toekomstvisie niet als ecologische verbindingszone aan-
gemerkt. De betreffende aanduiding is daarom van de Ontwikkelingskaart 
verwijderd. 

Reactie: 
Aardkundige waarden, paragraaf 3.2 
In paragraaf 3.2.wordt geen aandacht besteed aan aardkundige waarden. 
De voorkomende aardkundige waarden in het buitengebied van Bunschoten 
worden wel genoemd op pagina 22 van de toelichting, maar komen verder 
onvoldoende tot uitdrukking op de plankaart. Op de plankaart zijn de waaien 
of overslagwaaiers waardoor wielen zijn ontstaan weliswaar met de letter c 
aangegeven (cultuurhistorische waarden) maar worden niet verder genoemd 
in de tekst onder cultuurhistorie (bij aanbevelingen). 
Gelet op de grote samenhang tussen de diverse gebieden zoals in paragraaf 
4.2 is aangegeven, acht ik het van belang hieraan meer aandacht te beste-
den. 

Beantwoording gemeente: 
In het plan is alsnog meer aandacht besteed aan het aspect aardkundige 
waarden en de cultuurhistorische waarde van de wielen in de paragraaf cul-
tuurhistorie. Voor deze gebieden is een aanlegvergunningenstelsel opge-
nomen. De toelichting, voorschriften en plankaart zijn hierop aangepast. 

Reactie: 
Archeologie en cultuurhistorie, paragraaf 3.6 en 5.10 
Ik acht het gewenst om de toelichting op pagina 35 nader aan te vullen met 
een korte beschrijving van de in het plangebied aanwezige terreinen met 
een vastgestelde waarde volgens de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) en met een (middel)hoge verwachtingswaarde volgens de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting van het plan is alsnog meer aandacht besteedt aan het as-
pect archeologie, met name ten aanzien van de AMK en IKAW. De toelich-
ting is hierop aangepast. 

Reactie: 
Het is een goede zaak dat in artikel 19 van de voorschriften een aanlegver-
gunningplicht is opgenomen. Daarnaast acht ik het gewenst om in lid 6 van 
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het voorschrift op te nemen dat burgemeester en wethouders eerst kunnen 
besluiten na het inwinnen van het advies van de provinciaal archeoloog.   

Beantwoording gemeente: 
In de voorwaarden voor de toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 
wordt reeds vereist dat de aanvrager een rapport overleg waarin de archeo-
logische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate 
is vastgesteld. De gemeente is van mening dat dit niet specifiek door een 
provinciale archeoloog behoeft te gebeuren. Het artikel is daarom niet aan-
gepast. 

Reactie: 
Tevens acht ik het gewenst op pagina 76 aan te geven dat naast het aan-
legvergunningstelsel in het voorschriftenregime een zodanige regeling wordt 
opgenomen dat bij bouwwerken rekening wordt gehouden met bekende ar-
cheologische waarden. Zolang aan de bouwvergunning geen onderzoeks-
verplichting kan worden gekoppeld dient dit te worden gerealiseerd door 
middel van een bouwverbod met een vrijstellingsregeling. 
Indien het plan bodemingrepen toelaat in zones met een (middel)hoge ver-
wachting volgens de IKAW dient te worden aangegeven op welke wijze 
wordt geregeld dat tijdig een inventariserend veldonderzoek wordt uitge-
voerd om te bepalen of de verwachte vindplaatsen daadwerkelijk aanwezig 
zijn. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat dit onderzoek plaatsvindt in het kader 
van de planvorming. Indien dit niet het geval is zal een regeling in de voor-
schriften moeten worden opgenomen die garandeert dat het onderzoek tijdig 
en adequaat wordt uitgevoerd.   

Beantwoording gemeente: 
In de voorschriften is reeds een aanlegvergunningstelsel opgenomen voor 
gebieden waar archeologische waarden reeds bekend zijn volgens de AMK 
en voor zones met een (middel)hoge verwachting volgens de IKAW. Hier-
door wordt geregeld dat tijdig een inventariserend veldonderzoek wordt uit-
gevoerd om te bepalen of de verwachte vindplaatsen daadwerkelijk aanwe-
zig zijn. Deze regeling garandeert dat het onderzoek tijdig en adequaat 
wordt uitgevoerd. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast.  

Reactie: 
Daarnaast merk ik op dat in de modelvoorschriften van de ROB een aanleg-
vergunning ten behoeve van het uitvoeren van graafwerkzaamheden enz. 
noodzakelijk is bij werkzaamheden dieper dan 30 cm. Ik acht het noodzake-
lijk de voorschriften in deze zin aan te passen.  

Beantwoording gemeente: 
De maatvoering van 50 cm is aangepast tot 30 cm conform de modelvoor-
schriften van het ROB. 

Reactie: 
Bodemkwaliteit / sanering, paragraaf 3.2 
U geeft aan dat in 2000 een onderzoek is uitgevoerd naar de kwaliteit van 
de bodem ten behoeve van het Bodembeheerplan Eemland met de conclu-
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sie dat er niet of nauwelijks verontreiniging is aangetroffen in de bodem bin-
nen het bestemmingsplangebied.Wel is extra aandacht nodig voor ophoog-
lagen en gedempte sloten, omdat hierbij vaak verontreinigd puin is gebruikt. 
Ik adviseer u ter zake contact op te nemen met de heer I.J.W.Kokje van de 
sector Bodemsanering, telefoon 030-2582040. Tevens acht ik het gewenst 
in de toelichting een kaart op te nemen waarop de (potentiële) verontreini-
gingen zijn vermeld.  

Beantwoording gemeente: 
In het plan is alsnog meer aandacht besteed aan de diverse (potentiële) lo-
caties met bodemverontreiniging. In de toelichting is hiervoor een afbeelding 
opgenomen.  

Reactie: 
Hoofdzonering agrarische bestemmingen, pagina 61 
De onderbouwing voor het onderscheid in “agrarisch gebied met land-
schapswaarden (AL)” en “agrarische gebied met landschaps- en natuur-
waarden (ALN)” is niet duidelijk. Op pagina 62 wordt beschreven dat het 
verschil tussen AL en ALN de aanwezigheid van terreinen met hoge natuur-
waarden is. Wat die hoge natuurwaarden dan zijn en waar die voorkomen 
wordt niet duidelijk gemaakt, ook niet in paragraaf 3.5 Natuur. 
Ik merk op dat volgens de provinciale Ecodatabank in de Bikkerspolder de-
len met hoge natuurwaarden in sloten en slootoevers voorkomen. Ook wordt 
dit beschreven op pagina 33. Ik vraag mij af waarom zijn die delen dan niet 
bestemd als ALN? 

Beantwoording gemeente: 
Het is inderdaad correct dat op bepaalde gronden in de Bikkerspolder sloten 
en slootoevers met hoge natuurwaarden voorkomen. Het is echter niet ge-
wenst om op deze gronden een ALN-bestemming te leggen aangezien de 
natuurwaarden enkel in het water en langs de slootkanten aanwezig is en 
niet op de gronden die door de agrariërs in gebruik zijn.  
In de doeleindenomschrijving van de bestemming “Agrarisch gebied met 
landschapswaarden” zal daarom ‘water met eventueel aanwezige natuur-
waarden in het water en op de oevers’ worden opgenomen. Hiermee worden 
de te beschermen waarden in het plan geregeld. Dit geeft, naast het feit dat 
het aanleggen en dempen van slopen gevolgen heeft voor de waterhuishou-
ding in het plangebied een extra motivatie voor het eisen van een aanleg-
vergunning.  
 
De mogelijkheid bestaat om voor de gebieden met de AL-bestemming een 
convenant op te stellen tussen de agrariërs en agrarische natuurverenging 
(Ark & Eemlandschap) natuurorganisaties om op die wijze nadere bescher-
ming van aanwezige natuurwaarden in het water en op de oevers na te stre-
ven. Door het toepassen van een convenant kan het aanlegvergunningen-
stelsel ‘buiten spel’ worden gezet. Mocht het convenant weer worden 
ontbonden dan wordt weer teruggevallen op de bescherming van de na-
tuurwaarden door middel van het aanlegvergunningenstelsel. 
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Voor deze gebieden is daarom de AL-bestemming gehandhaafd. In het 
plangebied zijn geen gebieden meer aanwezig met een ALN-bestemming. 
Deze bestemming zal daarom ook uit de voorschriften worden verwijderd. 

Reactie: 
Grote delen van de Bikkerspolder en  polder de Haar kunnen worden ge-
kwalificeerd als goede tot  zeer goede weidevogelgebieden. Een en ander 
wordt ook beschreven in paragraaf 3.5. Ik acht het dan ook gewenst om de-
ze kwaliteiten terug te laten komen in de gebiedscode door toevoeging van 
de letter (w). Overigens ben ik van mening dat het kwaliteitsverschil van ge-
bieden met of zonder de toevoeging (w) niet adequaat wordt beschreven. 

Beantwoording gemeente: 
De toevoeging van de lettercode ‘w’ (weidevogelgebied) zal leiden tot een 
ALN-bestemming (agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden) 
voor nagenoeg gehele plangebied. Dit is echter een te zware bestemming 
voor het gebied met name voor agrariërs die nu al meewerken aan agrarisch 
natuurbeheer. Om die reden wordt vastgehouden aan AL-bestemming in 
plaats van een wijziging in een ALN-bestemming. Binnen de AL-bestemming 
wordt door middel van de gebiedscodes (o) en (v) de bescherming van de 
Bikkerspolder, polder de Haar, de Oosterpolder en de Bekaaide Maat als 
weidevogelgebied en gebied voor wintergasten nagestreefd. De openheid 
van het gebied (vanwege het overwegende gebruik als grasland), de lage 
ligging met natte omstandigheden en het verkavelingspatroon zijn namelijk 
bepalend voor de aanwezigheid van de weidevogels en wintergasten. Door 
middel van het opnemen van de gebiedscodes o en v wordt de specifieke 
waarde als weidevogelgebied gewaarborgd. Een aparte gebiedscode w  
voor weidevogels heeft geen toegevoegde waarde ter bescherming van de 
aanwezige weidevogels in het gebied. Dit betekent dat voor het weidevogel-
gebied en gebied voor wintergasten een AL-bestemming in voldoende mate 
bescherming biedt. De AL-bestemming wordt daarom gehandhaafd. In dit 
gebied is de landbouw echter nog steeds de primaire functie. 
 
De suggestie wordt gedaan om voor de gebieden met een specifieke waar-
de als weidevogelgebied en/of gebied voor wintergasten een convenant op 
te stellen tussen de agrariërs en agrarische natuurverenging (Ark & Eem-
landschap) natuurorganisaties om op die wijze nadere bescherming van de 
weidevogelgebied en gebied voor wintergasten na te streven. Door het toe-
passen van een convenant kan het aanlegvergunningenstelsel ‘buiten spel’ 
worden gezet. Mocht het convenant weer worden ontbonden dan wordt weer 
teruggevallen op de bescherming van de natuurwaarden door middel van 
het aanlegvergunningenstelsel. 

Reactie: 
Op pagina 63 wordt aandacht besteed aan natuurrandzones. Ik acht het ge-
wenst om deze 250 meter brede natuurrandzones als zodanig te begrenzen. 
In de legenda van de plankaart zijn deze zones wel vermeld, doch niet, dan 
wel onvoldoende duidelijk op de plankaart ingetekend.  
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Beantwoording gemeente: 
Op de plankaart is wel een natuurrandzone opgenomen. Deze is echter 
alsnog duidelijker op de plankaart opgenomen. 

Reactie: 
Voor het behoud van een goed weidevogelgebied is openheid belangrijk. 
Maïsteelt belemmert in een groot deel van het broedseizoen de openheid 
van het gebied. Ik acht het daarom gewenst voor deze gebieden een maxi-
mum percentage voor de oppervlakte ten behoeve van maïsteelt in een aan-
legvergunningstelsel op te nemen.  

Beantwoording gemeente: 
De openheid van het veenweidegebied is een grote landschappelijke kwali-
teit. Behoud van deze openheid is daarom ook zeer gewenst. Om te voor-
komen dat alle bij een bedrijf behorende landbouwgrond kan worden omge-
zet van weide in maïs is, conform de wens van de provincie, een 
aanlegvergunningstelsel opgenomen voor het scheuren of frezen van gras-
land. Hieruit volgt dat niet meer dan 10% van bij een agrarisch bedrijf beho-
rende landbouwgrond mag worden gebruikt voor maïsteelt. 

Reactie: 
Agrarische bedrijfswoningen 
Ik ben van oordeel dat de omvang van een agrarische bedrijfswoning in dit 
plan als recht zeer ruim is. Hoewel het hier gaat om een gebied met open-
heid betekent dit niet dat de bedrijfswoningen met een maximum inhoud van 
800 m3 in dit open gebied zonder meer aanvaardbaar zijn. 
In de Handleiding bestemmingsplannen wordt gesteld dat in zijn algemeen-
heid een woning van 600 m3 voldoende wooncomfort biedt. Er zijn echter si-
tuaties denkbaar waarin een grotere inhoud dan 600 m3 (uitbreiding met 150 
m3) kan worden toegestaan, doch dan dienen de landschappelijke kernkwa-
liteiten van dat gebied niet te worden aangetast. Een en ander zou dan aan 
de hand van een landschapsvisie of een uitwerking in de vorm van een ge-
meentelijk landschapsontwikkelingsplan moeten worden aangetoond. Van 
een dergelijke onderbouwing is nog geen sprake. 
Een bedrijfswoning met een maximum inhoud van 600 m3 acht ik niet onre-
delijk.    
Overigens kan, met toepassing van de algemene vrijstellingsbevoegdheid in 
artikel 23, lid 1, sub c van de voorschriften en de toepassing van artikel 19, 3 
Wro de woning nog aanzienlijk worden vergroot.   

Beantwoording gemeente: 
In het vigerende bestemmingsplan is een regeling opgenomen die er toe kan 
leiden dat de inhoudsmaat van (bedrijfs)woningen van 600 m3, via vrijstel-
lingsprocedures (binnenplans en via artikel 19, lid 3) kan worden vergroot tot 
een maximale inhoudsmaat van 785 m3.  
In het nieuwe bestemmingsplan zal niet worden uitgegaan van een in-
houdsmaat van 800 m3 maar van een inhoudsmaat van 650 m3. De vergro-
ting van de maatvoering van 600 naar 650 m3 wordt gemotiveerd door het 
feit dat het sinds 1 januari 2003 geldende Bouwbesluit een hoogte van de 
verdiepingsvloer voorschrijft van 2,60 m (i.p.v. voorheen 2,40 m). Met een 
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gemiddeld gebruiksoppervlak van 250 m2 neemt de inhoud van de woning 
dan met 50 m3 toe.  
Daarnaast is het mogelijk via vrijstelling 100 m3 extra op te richten. Dit is 
echter verbonden aan voorwaarden waarbij er met inachtneming van de be-
schreven kernkwaliteiten een grotere inhoud landschappelijk aanvaardbaar 
is. (Zie handleiding bestemmingsplannen 2005). Tevens zal er een koppe-
ling worden gemaakt met het Landschapsontwikkelingsplan. De toelichting 
en voorschriften zijn op het bovenstaande aangepast. 

Reactie: 
Tweede agrarische bedrijfswoningen 
Tweede agrarische bedrijfswoningen kunnen, zeker op termijn, eenvoudig 
leiden tot het ontstaan van niet-functionele bebouwing en, meer in het alge-
meen, onnodige verstedelijking in het buitengebied. 
Vanuit landbouwkundig oogpunt ontbreekt doorgaans de noodzaak van een 
tweede agrarische bedrijfswoning omdat het vereiste toezicht al kan plaats-
vinden vanuit de eerste bedrijfswoning. Voorts hebben de ontwikkelingen op 
het gebied van automatisering en telecommunicatie ook de mogelijkheden 
voor een doelmatige bedrijfsvoering aanzienlijk vergroot, waardoor een 
tweede bedrijfswoning niet noodzakelijk is. 
Als toch aantoonbaar is dat een doelmatige voortzetting van het bedrijf in 
gevaar komt zonder een tweede bedrijfswoning, dan moet de duurzame 
verbondenheid met het bedrijf worden bewerkstelligd, onder andere door fy-
sieke maatregelen, zoals plaatsing op het bouwperceel en een gezamenlijke 
uitweg. 
Voor de bouw van een tweede bedrijfswoning acht ik een partiele herziening 
van het bestemmingsplan het aangewezen instrument. 

Beantwoording gemeente: 
De huidige moderne bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf maakt een 
tweede bedrijfswoning steeds minder noodzakelijk. Een terughoudend beleid 
met betrekking tot tweede bedrijfswoningen wordt mede ingegeven door het 
feit, dat in het verleden tweede bedrijfswoningen vaak zijn afgesplitst van het 
bedrijf en daardoor feitelijk burgerwoningen zijn geworden. Indien zich ech-
ter toch een geval aandient waarbij sprake is van een zodanig toezicht dat 
het wonen van twee arbeidskrachten nodig is en indien het bedrijf werkgele-
genheid biedt aan twee volwaardige arbeidskrachten, kan een beoordeling 
per geval plaatsvinden. De eventuele medewerking kan via een wijzigings-
bevoegdheid geschieden. De vrijstellingsbevoegdheid wordt daarom omge-
zet in een wijzigingsbevoegdheid. 

Reactie: 
Extra zelfstandige woonruimte 
In artikel 4, lid 7 is een vrijstelling opgenomen ten behoeve van het bouwen 
van ten hoogste één zelfstandige woonruimte, in of aan een bedrijfswoning 
indien daarvoor dringende sociale, verzorgings- of sociaal-economische re-
denen worden gegeven. Het gaat hier om een tijdelijke voorziening. Met de-
ze bepaling kan ik instemmen, met dien verstande dat in de voorschriften 
wordt aangegeven dat de gezamenlijke inhoud van de betreffende bedrijfs-
woning niet meer mag bedragen dan 600 m3. 
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Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor wat betreft de 
opmerking ten aanzien van de inhoud van de bedrijfswoning wordt verwezen 
naar de beantwoording onder het kopje agrarische bedrijfswoningen. 

Reactie: 
Vrijstelling ander gebruik (bestaande) agrarische bedrijfsbebouwing 
In de artikelen 4 en 5 is een vrijstelling opgenomen voor een ander gebruik 
van de bestaande (leegkomende) agrarische bebouwing. 
In grote lijnen kan ik instemmen met de nieuwe functies zoals in het voor-
schrift zijn vermeld. Ik heb evenwel de volgende opmerkingen. 
Aangezien binnen het plangebied reeds het Streekinformatiecentrum Eem-
landhoeve is gevestigd vraag ik mij af of daarnaast nieuwe vestiging van na-
tuurvoorlichting en -educatie in het gebied nog wel zinvol en levensvatbaar 
is.    
Het voorschrift maakt ook mogelijk dat in het landelijk gebied kinderopvang 
mag worden gerealiseerd. Het is niet ondenkbaar dat het halen en brengen 
van kinderen met de auto gaat geschieden waardoor extra verkeersbewe-
gingen zullen ontstaan. De effecten hiervan voor de infrastructuur zullen dan 
ook als toetsingscriterium in de voorschriften moeten worden opgenomen.  

Beantwoording gemeente: 
Ten aanzien van een mogelijke nieuwe vestiging van natuurvoorlichting en –
educatie zal in het kader van de aanvraag voor vrijstelling nader bekeken 
moeten worden of deze activiteit zinvol en levensvatbaar is. De gemeente 
acht het te voorbarig om deze activiteit op voorhand uit te sluiten. 
Voor wat betreft de mogelijke extra verkeersbewegingen door een kinderop-
vang als nevenactiviteit kan worden vermeld dat in de vrijstellingsbevoegd-
heid een aantal voorwaarden is opgenomen. Één van deze voorwaarden is 
dat door de nieuwe functie in vergelijking met het agrarisch gebruik geen 
onevenredig grotere verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden 
mag plaatsvinden. De gemeente is van mening dat door de gestelde voor-
waarden mogelijke negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Reactie: 
Dienstwoningen in het buitengebied 
In de artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 wordt de realisatie van dienstwoningen 
toegestaan. Als het gaat om niet-inpandige dienstwoningen acht ik als recht 
een inhoud van 800 m3 te ruim. 
Een dienstwoning met een maximum inhoud van 600 m3 biedt mijns inziens 
voldoende wooncomfort. Zie ook mijn overwegingen bij agrarische bedrijfs-
woningen.  

Beantwoording gemeente: 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording onder het 
kopje agrarische bedrijfswoningen. 

Reactie: 
Bijgebouwen bij dienstwoningen en woningen in het buitengebied. 
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In het bestemmingsplan is aangegeven dat bijgebouwen bij deze woningen 
100 m2 mogen bedragen. Ik ben van mening dat bijgebouwen bij woningen 
beperkt moeten blijven tot 50 m2. Een grotere oppervlakte is voor de woon-
functie op zich niet noodzakelijk en vergroot slechts de kans op ongewenst 
gebruik. Een grotere oppervlakte voor bijgebouwen dient nader te worden 
onderbouwd. 

Beantwoording gemeente: 
In de bebouwde kom van Bunschoten wordt reeds een oppervlakte van 85 
m2 toegestaan. De gemeente wenst uit een oogpunt van zorgvuldigheid van 
bestuur en rechtszekerheid en gelijkheid aan een grotere oppervlaktemaat 
voor bijgebouwen vast te houden. Daarnaast is het plangebied gelegen in 
een veenweidegebied. In dit type landschap zijn de maat en schaal van de 
bouwpercelen en woonpercelen van dien aard dat hier reeds grootschalige 
bebouwing aanwezig is. Een maatvoering van 100 m2 aan bijgebouwen 
doet geen afbreuk aan dit type landschap. Ook leert de ervaring in de ge-
meente dat een grotere oppervlaktemaat dan 50 m2 in de afgelopen jaren 
geen reden geeft voor zorg over mogelijke negatieve ruimtelijke effecten. 
De gemeente blijft daarom bij haar maatvoering van 100 m2, omdat deze als 
noodzakelijk gezien wordt om de gereedschappen die nodig zijn voor het 
onderhoud van een groter perceel in het buitengebied onder te brengen. 

Reactie: 
Wet geluidhinder wegverkeer 
Hier is kennelijk abusievelijk 60 dB(A) vermeld als voorkeurswaarde voor 
railverkeer. Dit moet zijn 57 dB(A). 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting paragraaf 3.11 Wet geluidhinder wegverkeer is de voor-
keurswaarde aangepast tot 57 dB(A). 

Reactie: 
Geluidhinder industrie 
Op de plankaart wordt de term 50 dB(A)-contour industrielawaai gebruikt 
waar het de zonegrens betreft. Ook in de tekst wordt dit niet goed onder-
scheiden. 
Polynorm is geen inrichting als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder 
(grote lawaaimaker, voorheen categorie A-inrichting). Dit geldt echter wel 
voor Vebo.  
Polynorm is overigens wel een bedrijf dat een grote bijdrage levert aan de 
totale geluidsbelasting vanwege het industrieterrein. 
Ik acht het van belang dat in de toelichting wordt vermeld dat de geluidszone 
industrielawaai de zone betreft rondom het bedrijventerrein-Zuid, in casu de 
Kronkels, Haarbrug en Haarbrug-Noord. De geluidszone dient tenminste de 
50 dB(A)-contour te omvatten vanwege het gezoneerde industrieterrein. 
Door de provincie is in oktober 2003 een rapport opgesteld waaruit blijkt dat 
de 50 dB(A)-contour de zonegrens niet overschrijdt. Ik acht het van belang 
dat dit rapport als bijlage bij het bestemmingsplan wordt gevoegd. 
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Beantwoording gemeente: 
In de toelichting is het onderscheid tussen 50 dB(A)-contour en zonegrens 
verduidelijkt. In de toelichting is een afbeelding opgenomen van de zone-
grens en het stiltegebied. Dit verduidelijkt de situatie ten opzichte van het 
voorontwerp bestemmingsplan. Het rapport is daarom niet als bijlage opge-
nomen. 

Reactie: 
Binnen de geluidszone industrielawaai kunnen wel nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen (woningen) worden opgericht, mits de geluidsbelasting ter 
plaatse van deze nieuwe bebouwing binnen de zone niet meer bedraagt dan 
50 dB(A).  Echter, indien deze meer is dan 50 dB(A) kan in bepaalde geval-
len onder voorwaarden een hogere waarde worden verleend. Het bouwen 
van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone is 
in principe echter ongewenst, omdat dit bedrijven kan/zal beperken in de 
bedrijfsvoering. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Reactie: 
Ik merk op dat binnen de geluidszone rondom het industrieterrein diverse 
woningen staan die een geluidsbelasting ondervinden die hoger is dan de 
voorkeurswaarde. Voor deze woningen dient een hogere grenswaarde te 
worden aangevraagd bij de provincie. Deze hogere waarde moet zijn ver-
leend vòòr de vaststelling van het bestemmingsplan.  

Beantwoording gemeente: 
De procedure voor vaststelling van hogere grenswaarden voor de betreffen-
de woningen loopt momenteel. Te zijner tijd zal het besluit in het bestem-
mingsplan worden verwerkt. 

Reactie: 
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2004 een besluit genomen tot voorlopige 
vaststelling van de nieuwe geluidszone rondom de Bedrijventerreinen Zuid 
(raadsbesluit 453). Op de plankaart is deze geluidszone ingetekend. Omdat 
de geluidszone niet correct is weergegeven verzoek ik u deze aan te pas-
sen. 
Door deze wijziging van de zonegrens wordt de afstand tot het stiltegebied 
Eemland, dat is gelegen ten westen van de geluidszone, kleiner. Het ver-
zoek van de provincie om de invloed van het industrieterrein op het stiltege-
bied zoveel mogelijk te beperken heeft geleid tot een aanpassing door de 
gemeenteraad van de voorlopig vastgestelde zone. De zonegrens zal nu 
minder ver richting het stiltegebied worden verlegd. 

Beantwoording gemeente: 
Op de plankaart is alsnog de correcte geluidzone opgenomen. Het bestem-
mingsplan is hierop aangepast. 
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Reactie: 
Stiltegebied 
In de toelichting van het plan wordt aandacht besteed aan het stiltegebied 
Eemland. Ik acht het gewenst het stiltegebied ook aan te geven op de plan-
kaart, zodat duidelijk is op welk deel van het plangebied dit betrekking heeft . 
De desbetreffende bepalingen van de provinciale Milieuverordening en het 
conserverende beleid volgens het Provinciaal Milieubeleidsplan zijn dan van 
toepassing. 
Uitbreiding van niet-agrarische bedrijven, verbreding van landbouw en ove-
rige niet gebiedseigen activiteiten (nieuw, dan wel uitbreiding) in het stiltege-
bied dienen te worden getoetst aan het provinciale beleid, dat conserverend 
van karakter is. Dergelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot een aantas-
ting van de akoestische kwaliteit. 

Beantwoording gemeente: 
De stiltegebieden worden reeds beschermd door middel van een regeling in 
de provinciale milieuverordening. Het opnemen van het stiltegebied op de 
plankaart is daarom in juridische zin niet noodzakelijk. Echter, ter signalering 
is deze zonering wel op de plankaart opgenomen. Het bestemmingsplan is 
hierop aangepast. 

Reactie: 
Luchtkwaliteit 
U geeft aan dat momenteel onderzoek plaatsvindt naar de luchtkwaliteit en 
dat de resultaten te zijner tijd in het bestemmingsplan zullen worden ver-
werkt. 
Hoewel het bestemmingsplan geen ruimte biedt voor de vestiging van nieu-
we bedrijven wijs ik u er op dat mogelijk in de oostelijke randzone en in het 
hele buitengebied nevenactiviteiten door agrarische bedrijven kunnen wor-
den ontplooid, ondermeer horeca die kunnen leiden tot een toename van de 
verkeersaantrekkende werking. Ik acht het noodzakelijk dat bij toepassing 
van deze vrijstellingen door een luchtkwaliteitsonderzoek wordt aantoont dat 
de grenswaarden niet worden overschreden. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente is momenteel nog bezig met het opstellen van een luchtkwali-
teitsrapport voor de gemeente Bunschoten. De resultaten van dit rapport zul-
len te zijner tijd in het bestemmingsplan worden verwerkt. 

Reactie: 
De voorschriften, overig 
In artikel 1, lid 2 is vermeld dat de plankaart bestaat uit de bladen 1 en 2. 
De status van de Ontwikkelingskaart is naar mijn mening niet dezelfde als 
die van de Plankaart met bestemmingen en begrenzingen. De Ontwikke-
lingskaart geeft slechts schetsmatig weer welke toekomstige “bestemmin-
gen” in het plangebied worden gedacht. 
Ik acht het wenselijk dat dit verschil in “status” wordt vermeld.    
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Beantwoording gemeente: 
In de toelichting is in paragraaf 5.11 nader uitleg gegeven over de status van 
de Ontwikkelingskaart. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. 

Reactie: 
In de voorschriften is op meer plaatsen vermeld dat “bouwwerken voor 
mestopslag “ en andere silo’s zijn toegestaan. Onduidelijk is wat wordt be-
doeld met ”andere silo’s”. Ik ben van oordeel dat silo’s die niet in het lande-
lijk gebied noodzakelijk zijn hier niet toelaatbaar zijn. 

Beantwoording gemeente: 
In de voorschriften is met de andere silo’s bedoeld sleuf- en verticale silo’s 
ten behoeve van veevoeders en kunstmest. Om onduidelijkheden te voor-
komen is het woordje ‘andere’ geschrapt. De voorschriften zijn hierop aan-
gepast. 

Reactie: 
Ik acht het van belang dat wordt onderbouwd dat hoge boogkassen noodza-
kelijk zijn voor de bedrijfsvoering en dat een hoogtemaat voor deze con-
structies wordt aangegeven. 

Beantwoording gemeente: 
Op het bouwperceel mogen boogkassen worden opgericht. Het is mogelijk 
dat boogkassen kunnen noodzakelijk zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Echter, gezien de aard van het landschap en de agrarische bedrijfsvoering 
(grondgebonden bedrijven) zal het niet of nauwelijks voorkomen dat boog-
kassen op het bouwperceel moeten worden gericht. Desalniettemin is voor 
hoge boogkassen alsnog een hoogtemaat van maximaal 2 meter opgeno-
men. Buiten het bouwperceel mogen geen boogkassen (zowel lage als hoge 
boogkassen) worden opgericht. 

Reactie: 
In artikel 4 is ondermeer opgenomen dat “twee bedrijfswoningen zijn toege-
staan”; ik ga er van uit dat het hier gaat om bestaande bedrijfswoningen. Zie 
ook mijn opmerking onder de alinea Tweede agrarische bedrijfswoningen. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking van de provincie is correct. Het bestemmingspan is niet aan-
gepast. 

Reactie: 
In artikel 8 worden met name de hoofdwatergangen beschermd. Ik merk op 
dat het aanbeveling verdiend om ook bij de diverse bestemmingen van het 
Agrarisch gebied ook “water” te vermelden, inclusief de eventueel aanwezi-
ge natuurwaarden in het water en op de oevers. Daarmee wordt ook de mo-
tivatie voor een aanlegvergunning voor het aanleggen en dempen van wa-
tergangen, sloten en andere waterpartijen duidelijk.    
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Beantwoording gemeente: 
In het plan zal worden uitgegaan van één agrarische bestemming (agrarisch 
gebied met landschapswaarden). In de doeleindenomschrijving van de be-
stemming “Agrarisch gebied met landschapswaarden” zal daarom ‘water 
met eventueel aanwezige natuurwaarden in het water en op de oevers’ wor-
den opgenomen. Hiermee worden de te beschermen waarden in het plan 
geregeld. Hiermee worden deze te beschermen waarden in het plan gere-
geld. Dit geeft, naast het feit dat het aanleggen en dempen van slopen ge-
volgen heeft voor de waterhuishouding in het plangebied een extra motivatie 
voor het eisen van een aanlegvergunning.  
 
Een mogelijkheid is om voor de gebieden met de AL-bestemming een con-
venant op te stellen tussen de agrariërs en agrarische natuurverenging (Ark 
& Eemlandschap) natuurorganisaties om op die wijze nadere bescherming 
van aanwezige natuurwaarden in het water en op de oevers na te streven. 
Door het toepassen van een convenant kan het aanlegvergunningenstelsel 
‘buiten spel’ worden gezet. Mocht het convenant weer worden ontbonden 
dan wordt weer teruggevallen op de bescherming van de natuurwaarden 
door middel van het aanlegvergunningenstelsel. 

Reactie: 
In artikel 19, lid 2 is een aanlegvergunningplicht opgenomen in het belang 
van de archeologische monumentenzorg. Ik verzoek u deze af te stemmen 
op het “Model-voorschrift aanlegvergunning” van de ROB. Overigens is de 
maximale toegelaten diepte voor grondwerkzaamheden geen 50 cm, maar 
30 cm. 

Beantwoording gemeente: 
In (voorgesteld nieuw) artikel 38a van de Monumentenwet is bepaald dat in 
een bestemmingsplan rekening dient te worden gehouden met in de grond 
aanwezige dan wel te verwachten "monumenten", ofwel archeologische 
waarden dan wel verwachte waarden. Dat "rekening houden met" is vervat 
in een regeling in het bestemmingsplan die is afgeleid van en gebaseerd op 
met name de (voorgestelde nieuwe) artikelen 38a, 39 en 40 van de Monu-
mentwenwet 1998. Die artikelen geven aan op welke wijze, met welke in-
strumenten in een bestemmingsplan rekening kan worden gehouden met 
archeologische waarden dan wel verwachte waarden. 
 
De materie van "rekening houden met in de grond aanwezige dan wel te ver-
wachten archeologische waarden" is in het bestemmingsplan geregeld in 
een aanduiding met bijbehorende bijzondere bepalingen (zie artikel 13 voor-
schriften). De materie is niet geregeld in een (dubbel)bestemming. Een (dub-
bel)bestemming, die is gericht op "bescherming van… / instandhouding van 
… archeologische waarden", zou het doel van de wet, te weten "rekening 
houden met …." voorbij schieten. Of het uiteindelijk komt tot bescherming 
van archeologische waarden, is een zaak van de Monumentenwet. Aanwij-
zing als "beschermd monument" met de daarbij behorende beschermingsre-
gels vindt plaats krachtens die wet. 
Een bestemmingsregeling gericht op bescherming en instandhouding in het 
bestemmingsplan is nog temeer niet op zijn plaats nu het vaak enkel gaat 
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om "verwachte waarden", waarvan de aanwezigheid en het belang (nog) 
onbekend zijn. Of er iets aanwezig is, is nog niet duidelijk en áls er iets aan-
wezig blijkt te zijn, is het vervolgens de vraag of het wel te beschermen / in 
stand te houden is of dat het opgegraven mag of kan worden. 
Waarden kunnen pas in stand worden gehouden en beschermd als zeker is 
dat en waar ze aanwezig zijn en het belang ervan groot genoeg is om voor 
instandhouding en bescherming in aanmerking te komen. Als het belang dan 
inderdaad groot genoeg is, dient instandhouding en bescherming te ge-
schieden door aanwijzing in de zin van de Monumentenwet en toepassing 
van die regels. 
Daarom zijn in het bestemmingsplan de model-voorschriften van de ROB 
niet overgenomen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.  

Reactie: 
De plankaart/toelichting 
De arcering kernrandzone en natuurrandzone op de plankaart zijn moeilijk te 
onderscheiden. Ik verzoek u dit aan te passen. 

Beantwoording gemeente: 
Op de plankaart is het onderscheid tussen de kernrandzone en natuurrand-
zone duidelijker naar voren gebracht. 

Reactie: 
Pagina 10 toelichting: plankaart vervangen door de juiste uitsnede uit het 
streekplan 2005-2015. 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting op pagina 10 is alsnog de correcte uitsnede uit het Streek-
plan 2004 opgenomen. 

Reactie: 
Economische uitvoerbaarheid. 
Het plan heeft voornamelijk een actualiserend en conserverend karakter en 
is een herziening van het verouderde, uit 1985 daterende, bestemmings-
plan. Het bevat geen concrete nieuwe ontwikkelingen waarbij de gemeente 
financieel betrokken is en kan derhalve economisch uitvoerbaar worden ge-
acht. 
In het plan is overigens geen financieel economische paragraaf opgenomen. 
Mocht u dat zo willen laten, acht ik het wenselijk dat u wel expliciet aangeeft 
dat het plan voor de gemeente geen financiële consequenties heeft.  

Beantwoording gemeente: 
In het bestemmingsplan is alsnog een paragraaf met de economische uit-
voerbaarheid opgenomen. 

Reactie: 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
Het plan moet nog worden aangevuld met de resultaten van de inspraak. 
De resultaten van de inspraak zullen in een aparte paragraaf van de toelich-
ting worden opgenomen.  
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Beantwoording gemeente: 
Hiervoor wordt een aparte commentaarnota inspraak en overleg opgesteld. 
Tevens zal een verslag van de inspraakavond worden bijgevoegd. In het be-
stemmingsplan zal naar deze nota worden verwezen. 
 

2 VROM-inspectie, regio Noord-West 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
 

3  Ministerie van Economische Zaken,  regio Noord-West 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
 

4  Land- en Tuinbouw Organisatie Noord 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
 

5  Dienst Landelijk Gebied 

Reactie: 
Daar artikel 71 van de Landinrichtingswet niet langer geldig is op het Landin-
richtingsgebied hoeven ruimtelijke ingrepen niet meer in overleg met de 
Landinrichtingscommissie plaats te vinden. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

6  Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Reactie: 
Het betreffende plan  geeft uit oogpunt van cultuurhistorie en stedenbouw 
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

7  Gasunie 

Reactie: 
In het gebied waarop dit plan betrekking heeft, liggen drie gastransportlei-
dingen van ons bedrijf waarvan er één niet als zodanig op de plankaart is 
aangegeven noch in de voorschriften en toelichting is opgenomen. Wij doen 
u hierbij de plankaart weer toekomen waarop de ligging van de hoofdtrans-
portleiding in blauw en de regionale transportleidingen in rood zijn aangege-
ven. Gelieve de plankaart aan te passen aan bovenstaande opmerking.  

Beantwoording gemeente: 
Op de plankaart zijn deze leidingen als dubbelbestemming opgenomen 
voorzien van een bijbehorende regeling in artikel 17 van de voorschriften. 
Het bestemmingsplan is zodanig aangepast dat drie in plaats van twee lei-
dingen bescherming krijgen.  
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Reactie: 
Tot voor kort gaven wij u omtrent aan te houden veiligheidsafstanden in de 
omgeving van bestaande gastransportleidingen een advies op basis van de 
circulaire VROM getiteld “zonering rondom hoge druk aardgastransportlei-
dingen” uit 1984.  
Het ministerie van VROM is echter doende het externe veiligheidsbeleid 
rondom aardgasleidingen te vernieuwen. Hier kunnen veiligheidsafstanden 
uit voortkomen die afwijken van de circulaire uit 1984.  
 
Teneinde te kunnen anticiperen op dit nieuwe externe veiligheidsbeleid heeft 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat de gemeenten en provincies per 
brief van 2 februari 2005  kenmerk DGG/V-05/000698/VL verzocht het RIVM 
te raadplegen voor vragen over veiligheidsafstanden. Het RIVM zal u de 
maximaal aan te houden afstand verstrekken. 
 
Bijgaand treft u de leidinggegevens aan die het RIVM hiervoor nodig heeft. 
 
Leidingnummer: A-510-01 Diepteligging: ca. 1,6 m 
Diameter: 18” Staalsoort: - 
Wanddikte: 6,43 mm Kerfslagwaarde: - 
Ontwerpdruk: 67  bar  

 
 
Leidingnummer: W-500-05 Diepteligging: ca. 0,9 m 
Diameter: 6” Staalsoort: - 
Wanddikte: - Kerfslagwaarde: - 
Ontwerpdruk: 40 bar  

 
Leidingnummer: W-500-01 Diepteligging: ca 0,7 m. 
Diameter: 12” Staalsoort: - 
Wanddikte: - Kerfslagwaarde: - 
Ontwerpdruk: 40 bar  

 
Wij verzoeken u binnen de hoofdstuk 3.10, “infrastructuur” van de toelichting 
de aanwezigheid van de drie aardgastransportleidingen te vermelden en 
hierbij aandacht te besteden aan bovenstaande regelingen. 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting in paragraaf 3.10 zijn alsnog de drie gastransportleidingen 
beschreven en zijn de nieuwe regelingen over de veiligheidsafstanden op-
genomen. 

Reactie: 
In artikel 17 “Aardgastransportleiding (dubbelbestemming)” van de voor-
schriften is aan een strook grond ter breedte van 4 meter ter weerszijden 
van de hartlijn van de leidingen de medebestemming “leidingen” toegekend. 
Binnen deze vrijwaringzone is het oprichten van bebouwing en het uitvoeren 
van een aantal werkzaamheden niet zonder meer toegestaan. 
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Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beper-
king van gevaar voor goederen en personen in de directe omgeving daar-
van, dient deze belemmering voor de 67 bar leiding echter te gelden binnen 
een zone van 5 meter weerszijden van de hartlijn van de leiding. Wij verzoe-
ken u daarom een differentiatie aan te brengen tussen de 40 bar en de 67 
bar leidingen waarbij de breedte van de medebestemmingstrook v.w.b. de 
67 bar leiding uitgebreid dient te worden tot 5 meter ter weerszijden van de 
hartlijn van de leiding en de breedte van de medebestemmingstrook v.w.b. 
de 40 bar leidingen 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leidingen 
dient te bedragen. Deze differentiatie dient tevens doorgevoerd te worden 
op de plankaart. 

Beantwoording gemeente: 
De differentiatie zal in de voorschriften en op de plankaart worden verwerkt. 

Reactie: 
Tevens wordt in artikel 17 van de voorschriften bepaald dat op deze gronden 
het oprichten van bebouwing en het uitvoeren van een aantal werkzaamhe-
den vergunningplichtig is gesteld. Naar onze mening zijn echter de thans 
opgenomen bepalingen onvoldoende ter waarborging van een veilig en be-
drijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goe-
deren in de directe omgeving van de leidingen. 
 
Wij verzoeken u daarom artikel 17, “Aardgastransportleidingen” zodanig uit 
te breiden dat de onderstaande werkzaamheden, uitgevoerd binnen een zo-
ne van 4, dan wel 5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leidingen 
(vrijwaringzone), behoudens vrijstelling niet zijn toegestaan: 
• het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
• het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het op-

slaan van afvalstoffen; 
• het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair. 

Beantwoording gemeente: 
Een aantal werken en werkzaamheden is alsnog binnen de veiligheidszone 
aan een aanlegvergunningstelsel gekoppeld, conform het verzoek van de 
Gasunie. 

 
8  Hydron 

Reactie: 
Bij iedere openbare weg, waarlangs leidingen en kabels van de nutsbedrij-
ven worden gelegd, dient een strook openbare grond te worden gereser-
veerd aan de voorzijde van de eventuele bebouwing. Voor het reserveren 
van de nodige ruimte geven de normbladen NEN 1738 en NEN 1739 een 
goede indicatie indien geen profielen zijn overeengekomen. Deze strook 
moet vrij van gesloten verharding en beplanting blijven. De afstand tussen 
bomen en de kabels en leidingen moet minimaal 2 meter bedragen. 
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Beantwoording gemeente: 
In het bestemmingsplan is voor de aanwezige hoofdwatertransportleidingen 
een beschermende regeling opgenomen. Voor wat betreft de ‘kleinere’ lei-
dingen ten behoeve van de diverse huisaansluitingen kan worden vermeld 
dat dit geen zaak is van het bestemmingsplan. Hiervoor geldt andere be-
schermende regelgeving dan het bestemmingsplan. 

Reactie: 
N.V. Hydron Midden-Nederland beleid ten aanzien van bedrijventerreinen is 
erop gericht de kosten voor aanleg en verplaatsen van hoofdleidingen aan 
de betreffende gemeente door te berekenen. 
Ik adviseer u derhalve om deze kosten in de exploitatie-opzet mee te ne-
men. 

Beantwoording gemeente: 
In het plangebied zijn geen grootschalige bedrijventerreinen aanwezig. De 
economische uitvoerbaarheid ten aanzien van de aanleg en het verplaatsen 
van hoofdleidingen is derhalve geen zaak van het bestemmingsplan en hoeft 
daarom niet als zodanig in het hoofdstuk economische uitvoerbaarheid te 
worden opgenomen 

Reactie: 
In verband met de economische uitvoerbaarheid van het plan, wijs ik u erop 
dat de grondsamenstelling van de leidingstroken zodanig moet zijn, dat de 
leidingen zonder gevaar voor verontreiniging van het drinkwater en aantas-
ting en beschadiging van het leidingmateriaal kunnen worden gelegd en on-
derhouden. Wanneer verontreiniging van de bodem wordt geconstateerd bij 
het (her)leggen van leidingen zullen de extra te maken kosten bij de ge-
meente in rekening worden gebracht.  

Beantwoording gemeente: 
De grondsamenstelling van de leidingstroken is geen zaak van het bestem-
mingsplan. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 
 

9  Rijkswaterstaat 

Reactie: 
Allereerst is het goed om te zien dat er in het plan grotendeels invulling 
wordt gegeven aan de eerder in het watertoetsproces gemaakte opmerkin-
gen. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Reactie: 
In het bestemmingsplan wordt in de toelichting aandacht geschonken aan de 
vrijwaringszones langs primaire waterkeringen. Hierbij wordt echter, voor de 
buitendijkse zone, uitgegaan van een verkeerde maat. In het bestemmings-
plan wordt aangegeven dat de buitendijkse zone 150 meter bedraagt.  
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Het rijksbeleid gaat vooralsnog uit van zones van 175 meter buitendijks en 
100 meter binnendijks24. Tevens wil ik u verzoeken, conform het beleid uit 
de Nota Ruimte, de vrijwaringszones te verankeren in de planvoorschriften 
en op de plankaart. Dit heeft overigens geen gevolgen voor reeds bestaande 
bebouwing, maar stelt wel beperkingen aan eventueel nieuwe bebouwing. 

Beantwoording gemeente: 
De maatvoering van de vrijwaringszones langs primaire waterkeringen is 
aangepast conform de meest recente gegevens van Rijkswaterstaat. 
Deze maatvoering is tevens verankerd in artikel 16 van de voorschriften en 
aangepast op de plankaart. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. 
 

10  Waterschap Vallei en Eem 

Reactie: 
In het voorontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende regionale waterkerin-
gen niet bestemd als waterkering: 
• Bekaaide Maatkade; 
• Kade Polder Maten; 
• Zwartenoordkade. 
De kernzones en de beschermingszones van de kaden dienen te worden 
bestemd als waterkering (de kaden worden wel genoemd in de toelichting op 
het bestemmingsplan). 
De breedte van de kernzone en beschermingszone samen bedraagt aan 
weerszijden van de as van de kaden 20 meter. 

Beantwoording gemeente: 
De betreffende kaden zijn alsnog op de plankaart opgenomen en voorzien 
van de dubbelbestemming waterkering. In de voorschriften is hiervoor een 
regeling opgenomen. 
 

11  Welstand Midden Nederland 

Reactie: 
De (agrarische) bedrijfsbebouwing in het buitengebied kenmerkt zich door 
bouwvolumes afgedekt door middel van een duidelijke kapvorm met echte 
nok. In de bepalingen ontbreekt echter de verplichting om in een dergelijke 
kap te voorzien, waardoor plat afgedekte bouwvolumes tot aan de aangege-
ven goothoogte mogelijk worden. Dit is vanuit welstand gezien een onge-
wenste ontwikkeling. Verder lijkt de aangegeven maximale goothoogte van 6 
meter relatief hoog met het oog op de gerealiseerde bedrijfsbebouwing in 
het gebied. 

Beantwoording gemeente: 
Dit is een zaak van welstand en geen zaak van het bestemmingsplan. De 
betreffende kapvorm dient qua maatvoering mogelijk gemaakt te worden in 
het bestemmingsplan. Het afdwingen van een bepaalde kapvorm is in een 
bestemmingsplan echter niet mogelijk. 

                                                      
24 De definitieve omvang van de zones moet worden bepaald in overleg met de waterkeringbeheerder, de 

provincie en het rijk. 
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Reactie: 
Eenzelfde opmerking geldt ten aanzien van de woonbebouwing, waarvoor 
ook de verplichting om in een duidelijke kap met nok te voorzien ontbreekt. 
Verder is de opgenomen maximale goothoogte van 6 meter fors hoger dan 
de goothoogte zoals deze bij de huidige woonbebouwing is gerealiseerd. Dit 
resulteert in een meer stedelijke bebouwingskarakteristiek die zal afwijken 
van hetgeen tot op heden in het buitengebied is gebouwd. De commissie 
adviseert derhalve om, met het oog op het handhaven en het versterken van 
het bestaande bebouwingsbeeld, de maximale goothoogte belangrijk te ver-
lagen. 

Beantwoording gemeente: 
Dit is een zaak van welstand en geen zaak van het bestemmingsplan. De 
betreffende kapvorm dient qua maatvoering mogelijk gemaakt te worden in 
het bestemmingsplan. Het afdwingen van een bepaalde kapvorm is in een 
bestemmingsplan echter niet mogelijk. 

Reactie: 
De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen een woninginhoud van 800 
m³ in het buitengebied. Wel is het belangrijk dat ook deze bebouwing zich 
blijft voegen in de omgeving en dat daarbij de hoofdrichting van het land-
schap wordt gevolgd. Totaalbouwvolumes, al dan niet samengesteld, over 
de breedte van het perceel zijn ongewenst. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente is het eens met de opmerking van de commissie. Bij uitbrei-
dingen van woningen moet naast het bestemmingsplan ook getoetst worden 
aan de Welstandsnota. In het plan is echter geen beeldkwaliteitsparagraaf 
opgenomen. Het oprichten van bouwvolumes over de breedte van het per-
ceel zal zoveel mogelijk worden voorkomen door de regelgeving van het be-
stemmingsplan en de Welstandsnota. 

Reactie: 
Kenmerkend voor de agrarische bedrijven in het gebied is dat de woonbe-
bouwing vóór de bedrijfsbebouwing is gesitueerd. Dit wordt in de bepalingen 
en/of op de plankaart onvoldoende nagestreefd, waardoor woningen naast 
(of achter?) de bedrijfsbebouwing kunnen worden geplaatst. Dit komt het 
straatbeeld en de beleving van het open landschap niet ten goede. 

Beantwoording gemeente: 
De bouwpercelen zijn zodanig begrensd dat in de meeste gevallen het 
bouwperceel ter hoogte van de voorgevelrooilijn van de woningen doorloopt. 
Dit is gedaan om ook ruimte te creëren voor de overige bebouwing of agrari-
sche benodigdheden zodat niet alles achter op het bouwperceel gesitueerd 
hoeft te worden. Daarmee wordt meer ‘speelruimte’ gecreëerd voor de agra-
riërs voor het benutten van hun ruimte op hun perceel. 

Reactie: 
Voor elk agrarisch bedrijf wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het realise-
ren van een standplaats met 15 kampeermiddelen. Daarbij is het toegestaan 
niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals sanitaire ruimten en andere 
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bouwwerken (tot 10 meter hoog?) op te richten. Hierdoor kan een zeer 
rommelig bebouwingsbeeld ontstaan. Geadviseerd wordt om de benodigde 
kampeervoorzieningen op te laten nemen in de bestaande agrarische (be-
drijfs)bebouwing. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente is van mening dat de benodigde kampeervoorzieningen opge-
richt kunnen worden op het bouwperceel in bestaande bebouwing of nieuwe 
bebouwing met de bijbehorende toegestane hoogtes. De initiatiefnemers 
hebben geen belang bij bebouwing ten behoeve van kampeervoorzieningen 
met een hoogte van 10 meter. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
Bij de diverse bestemmingen zijn voor ‘andere bouwwerken’, en soms voor 
apart benoemde ‘licht- en vlaggenmasten’, maximale hoogten opgenomen 
van 10 meter, respectievelijk 12 meter. Dit is wel erg veel voor deze objec-
ten die in het (donkere) open landschap van verre zichtbaar zullen zijn. Een 
maximale hoogte van 6 meter lijkt meer dan voldoende. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente kan zich niet vinden in de opmerking van Welstand Midden 
Nederland. De gemeente houdt vast aan de opgenomen maximale hoogten 
voor licht- en vlaggenmasten, omdat wij van mening zijn dat het hier niet om 
uitzonderlijke hoogtes gaat. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
De locatie Nijkerkerweg 1 (bedoeld wordt Zevenhuizerstraat 1) wordt in het 
bestemmingsplan een bebouwingsmogelijkheid toegekend (combinatie van 
goot- en nokhoogte met maximaal te bebouwen oppervlak) die leidt tot een 
totaalbouwvolume dat op deze locatie (onderdeel uitmakend van een agra-
risch bebouwinglint) qua maat en schaal niet is in te passen in de omgeving 
en ongewenst is. Geadviseerd wordt om in ieder geval de maximale goot- en 
nokhoogtebepalingen aanzienlijk te verlagen tot die welke gangbaar zijn in 
de omgeving. Ook de verplichting tot het aanbrengen van  kappen is ge-
wenst. 

Beantwoording gemeente: 
Voor alsnog bestaat er geen duidelijkheid over de nieuwe invulling van de 
locatie Zevenhuizerstraat 1. De gemeente wil daarom graag vasthouden aan 
de voorgestelde maatvoering. Bij een nieuwe invulling voor het perceel zal 
worden aangesloten bij bebouwing die gangbaar is in de omgeving. Het be-
stemmingsplan is niet aangepast.  
 

12  Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Reactie: 
Ten opzichte van de plankaart van het concept voorontwerp van februari j.l. 
is de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden’ 
(Aln) vrijwel geheel op de plankaart verdwenen. Deze aanduidingen kwamen 
overeen met de bij het streekplan behorende kaart 7.5B, waardevolle natuur 
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buiten de EHS. Het betreft zowel goede tot zeer goede weidevogelgebieden 
als botanisch/faunistisch waardevolle gebieden.  
Zowel de Bikkerspolder als de polder de Haar worden in de toelichting aan-
gemerkt als goede weidevogelgebieden en gebieden waar wintergasten 
overwinteren. Voor de kleine zwaan zijn de Eempolders en Arkemheen het 
belangrijkste overwinteringsgebied met ruim 30 % van het landelijke totale 
aantal. Nederland herbergt ongeveer de helft van de in West Europa verblij-
vende populatie De hoge ornithologische waarde van deze gebieden komt 
voort uit het open landschap met zijn karakteristiek verkaveling. Ook de rust, 
het gebied is ook stiltegebied, moet niet worden vergeten. De botanische 
waarden betreffen voornamelijk de (sloot)kantvegetaties. Wij betreuren het 
dat in het bestemmingsplan alleen de Bekaaide Maat’ met de bestemming 
Aln(w) is opgenomen. Ook de nadere aanduiding ‘weidevogels’ (w) is niet 
aan deze polders toegekend. De opmerking in de toelichting  ( pag. 55) dat 
door middel van agrarisch natuurbeheer potentieel in het gebied aanwezige 
natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld, kunnen met betrekking tot de 
weidevogels en wintergasten niet worden onderbouwd. Hoewel agrarisch 
natuur beheer mag worden gewaardeerd neemt bijvoorbeeld het gruttobe-
stand met ongeveer 4 % per jaar af, ondanks de aandacht die deze soort 
krijgt bij het agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer waarborgt ook 
geen continuïteit. Wij pleiten dan ook voor de bestemming ‘Aln’ (w) in deze 
waardevolle gebieden opdat het belang  van de aanwezige natuurwaarden 
kan worden gewogen bij de afweging van ruimtelijk beleid. Daarbij moet 
worden gedacht aan de effecten van niet agrarisch nevenactiviteiten op de 
omgeving zoals bijvoorbeeld het stallen van paarden en gebruik van paar-
denbakken daarbij, het ophogen of afgraven van de bodem en egaliseren en 
het diepploegen. Maatregelen die een negatieve uitwerking hebben op de 
natuurwaarden. 

Beantwoording gemeente: 
Door middel van de gebiedscodes (o) en (v) in de bestemming “ Agrarisch 
gebied met landschapswaarde” wordt de bescherming van de Bikkerspolder, 
polder de Haar, de Oosterpolder en de Bekaaide Maat als weidevogelgebied 
en gebied voor wintergasten nagestreefd. De openheid van het gebied 
(vanwege het overwegende gebruik als grasland), de lage ligging met natte 
omstandigheden en het verkavelingspatroon zijn namelijk bepalend voor de 
aanwezigheid van de weidevogels en wintergasten. Door middel van het op-
nemen van de gebiedscodes o en v wordt de specifieke waarde als weide-
vogelgebied gewaarborgd. Een aparte gebiedscode ‘w’  voor weidevogels 
heeft geen toegevoegde waarde ter bescherming van de aanwezige weide-
vogels in het gebied. Dit betekent dat voor het weidevogelgebied en gebied 
voor wintergasten een AL-bestemming in voldoende mate bescherming 
biedt. De AL-bestemming wordt daarom gehandhaafd. In dit gebied is de 
landbouw echter nog steeds de primaire functie. 
Hierbij wijzen wij op de eerder genoemde mogelijkheid om voor de gebieden 
met een specifieke waarde als weidevogelgebied en/of gebied voor winter-
gasten een convenant op te stellen tussen de agrariërs en agrarische na-
tuurverenging (Ark & Eemlandschap) natuurorganisaties om op die wijze 
nadere bescherming van de weidevogelgebied en gebied voor wintergasten 
na te streven. Door het toepassen van een convenant kan het aanlegver-
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gunningenstelsel ‘buiten spel’ worden gezet. Mocht het convenant weer 
worden ontbonden dan wordt weer teruggevallen op de bescherming van de 
natuurwaarden door middel van het aanlegvergunningenstelsel. 

Reactie: 
Op de plankaart hebben de waaien langs de Eem  een aanduiding ‘c’ gekre-
gen. Een verklaring in de legenda ontbreekt. Ook in het voorschrift water (ar-
tikel 8) is niets over deze aanduiding vermeld. 

Beantwoording gemeente: 
In de legenda van de plankaart is de aanduiding ‘c’ nader verklaard, te we-
ten als ‘cultuurhistorische waarden’. Ook komt deze in artikel 8 lid 1 onder c 
in de doeleindenomschrijving voor. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
Met betrekking tot de ontwikkelingskaart. 
De ontwikkelingskaart sluit wat betreft ‘natuurontwikkeling’ vrijwel geheel 
aan bij het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’. Het valt ons op dat de begrensde 
bestaande natuur in dat plan langs de Oostdijk, hier is weggelaten en wordt 
gestreefd naar een toeristisch recreatieve ontwikkelingszone daar. Het ge-
bied, evenals de hier liggende ecologische verbindingszone, behoort tot de 
EHS. Het valt zeer te betreuren dat hier een toeristisch recreatieve  ontwik-
kelingszone wordt nagestreefd, daar ten zuiden hiervan, langs de Groene-
weg en Zevenhuizerstraat het gebied is aangeduid als zoekgebied voor 
nieuwe landgoederen en buitenplaatsen met potenties voor recreatief ge-
bruik. Wij bepleiten daarom, de aanduiding natuurontwikkeling op te nemen 
voor deze gronden met in het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’  de aanduiding 
bestaande natuur en het laten vervallen van de toeristisch recreatieve ver-
bindingszone. 

Beantwoording gemeente: 
De betreffende aanduiding is aanwezig op de Ontwikkelingskaart. De toeris-
tisch recreatieve ontwikkelingszones langs het Eemmeer worden door mid-
del van een aparte planologische procedure onderzocht en mogelijk ge-
maakt.  
Dit heeft geresulteerd in de Ontwikkelingsvisie Kuststrook-Oost. Voor die 
onderdelen die binnen het plangebied vallen zal een wijzigingsbevoegdheid 
worden opgenomen om de ontwikkelingen uit de Ontwikkelingsvisie gestalte 
te geven. Het betreft hier onder meer een wijzigingsbevoegdheid voor het 
omzetten van een maatschappelijke bestemming (RWZI of het aanbiedstati-
on aan de Groeneweg) in een recreatieve bestemming. De invulling van de-
ze recreatieve bestemming is echter vooralsnog niet concreet.  
De op de Ontwikkelingskaart aanwezige zone geeft een globale indruk van 
het gebied waaraan gedacht moet worden als er gesproken worden over re-
creatieve ontwikkeling langs de kuststrook. Dit betekent niet dat bestaande 
natuurgebieden zullen worden omgevormd ten behoeve van deze recreatie-
ve ontwikkelingen. Als vanzelfsprekend zullen de bestaande waarden wor-
den gerespecteerd. Ten behoeve van de recreatieve ontwikkelingen langs 
de kuststrook zullen te zijner tijd separate procedures worden opgesteld. Dit 
valt buiten het kader van dit bestemmingsplan Buitengebied. Vooralsnog zijn 
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hier geen concrete plannen voor aanwezig. Deze ontwikkelingen hebben 
echter een dusdanige ruimtelijke impact dat hiervoor een globale aanduiding 
op de Ontwikkelingskaart dient te worden opgenomen. Het bestemmings-
plan is niet aangepast. 

Reactie: 
De gehele rand langs het Eemmeer  valt te beschouwen als een ecologische 
verbindingszone Evenals de Eem met haar oevers. De Eemmond zou een 
zwaarder steunpunt moeten zijn. Met de mogelijkheden voor particulier na-
tuurbeheer zijn de mogelijkheden daarvoor kansrijker geworden. Wij beplei-
ten daarom voor het gebied vanaf de Maatkade tot aan de Eem  de moge-
lijkheid voor natuurontwikkeling te bieden door op de ontwikkelingskaart het 
als natuurontwikkeling aan te geven. 
Ook voor het gebied tussen Eemdijk en de Eem is het gewenst het zuidelijke 
puntje als zodanig op de ontwikkelingskaart aan te duiden. 

Beantwoording gemeente: 
Op de Ontwikkelingskaart zijn de nieuwe natuurgebieden overgenomen con-
form het natuurgebiedsplan. De mogelijkheden voor particulier natuurbeheer 
zijn niet op de ontwikkelingskaart opgenomen. Het is nu namelijk niet inzich-
telijk waar in de toekomst particulier natuurbeheer zal plaatsvinden. Het be-
stemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
Op de ontwikkelingskaart is een symbool op genomen voor wan-
del/fiets/kano/ paardrijroutes. Meer aandacht dient eraan te worden besteed 
dat paardrijden, wandelen en fietsen niet goed samen gaan en moeilijk zijn 
te combineren. Er zullen dan ook keuzes moeten worden gemaakt. 

Beantwoording gemeente: 
De op de Ontwikkelingskaart ingetekende mogelijke wandel/fietsroute is een 
aanduiding voor de globale ligging van mogelijk nieuwe recreatieve routes. 
De komst, definitieve ligging en invulling van deze nieuwe recreatieve routes 
staat dus nog niet vast. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
Wij waarderen het dat de mogelijkheid van meer recreatieve routes wordt 
nagestreefd. Op twee punten zijn wij van mening dat de aangegeven route 
ongewenst is en van een alternatief moet worden uitgegaan. In de Bekaaide 
Maat is het gewenst alleen de route over de Maatkade te handhaven en de 
route langs de Eem en de rand van het Eemmeer te laten vervallen. Zo blijft 
er toch een doorgaand route. Met het oog op rust en mogelijk natuurontwik-
keling is het niet wenselijk dit laatste tracé te handhaven.  

Beantwoording gemeente: 
De aangegeven route-indicatie is puur bedoeld als zoekgebied. Langs de 
Eem is het de bedoeling dat alleen wandelpaden aangelegd zullen worden  
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Reactie: 
In de Polder Maten is de route gelegd  op de grens van land en water. Deze 
polder is niet meer dan 300 m diep vanuit de Westdijk en kan vanaf daar 
goed worden beleefd. Door de beperkte diepte leidt een pad langs de bui-
tenkant, langs het water, direct tot verstoring. Een gebied dat voor natuur is 
ingericht heeft de primaire doelstelling een habitat te bieden voor vogel- en 
diersoorten. De route dient hier gekoppeld te worden aan de dijk. 

Beantwoording gemeente: 
In de Poldermaten komt geen doorgaande fietsroute op de grens van land 
en water. Alleen komt er in aansluiting op een uit het zuidelijk deel van de 
gemeente komend klompenpad (langs de Nieuwe Broerswetering) een 
klompenpad in het uiterst westelijke deel van de Poldermaten aangelegd 
worden. De Ontwikkelingskaart is op dit onderdeel aangepast. 

Reactie: 
Op de ontwikkelingskaart is een toekomstige uitbreidingsrichting ‘werken’ 
aangegeven ten zuiden van de kern, richting Amersfoort. 
Daarmee wordt de open ruimte tussen Spakenburg en Vathorst, die van be-
lang is als ruimtelijke corridor tussen Eemland en Arkemheen,  sterk aange-
tast. Wij blijven dan ook bezwaar houden tegen deze ontwikkeling die niet 
passend is in een nationaal landschap. 

Beantwoording gemeente: 
De Provincie Utrecht heeft in haar beleid (Streekplan 2005-2015) verwoord 
dat aan de zuidzijde van Bunschoten ruimte aanwezig is voor uitbreiding van 
het bedrijventerrein. Ook de gemeente Bunschoten heeft dit in haar toe-
komstvisie 2015 verwoord. De gemeente houdt vast aan deze beleidslijn die 
de provincie en zijzelf voorstaat; dat wil zeggen de mogelijkheid voor uitbrei-
ding aan de zuidzijde van Bunschoten. Bij deze mogelijke toekomstige ont-
wikkeling zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de aanwezige 
landschappelijke en natuurwaarden van het gebied. Realisatie en planologi-
sche regeling van de uitbreiding van het industrieterrein valt buiten het kader 
van dit bestemmingsplan buitengebied. De aanduiding op de plankaart dient 
slechts om voor deze industriële ontwikkeling belemmerende ontwikkelingen 
ter plaatse te voorkomen. Te zijner tijd zullen hiervoor aparte procedures 
gaan lopen. Daarom is de aanduiding “toekomstige uitbreidingsrichting wer-
ken” op de Ontwikkelingskaart gehandhaafd. De aanduiding is echter aan-
gepast aan de meest recente gegevens. Dit betekent dat de aanduiding aan 
de westzijde van de Amersfoortseweg van de Ontwikkelingskaart is verwij-
derd. De aanduiding ten oosten van de Amersfoortseweg is gehandhaafd. 
Het bestemmingsplan is niet aangepast.  

Reactie: 
Met betrekking tot de toelichting. 
Bij de aanbevelingen voor visie en planopzet (pag. 13)  wordt het streekplan 
aangehaald en gesteld dat de ontwikkeling van intensieve veehouderij bin-
nen milieukundige randvoorwaarden kan plaats vinden. Er wordt in het 
streekplan bovendien opgemerkt (pag. 95 van het vastgestelde plan) dat die 
ontwikkeling niet ten koste mag gaan van kenmerkende openheid. Daarbij 
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wordt het Eemland nadrukkelijk genoemd. De aanbeveling in de toelichting 
van het ontwerpbestemmingsplan dient daarom te worden genuanceerd. Dit 
ondersteunt uw eigen keuze met betrekking tot de ontwikkeling van intensie-
ve veehouderij in het plangebied.  

Beantwoording gemeente: 
De opmerking is correct. De aanbeveling in de toelichting is genuanceerd. 

Reactie: 
Met betrekking tot de waterkwaliteit wordt in het geheel plangebied minimaal 
naar het MTR-niveau gestreefd (Pag. 14)  Voor gebieden  met een natuur-
doelstelling vinden wij dit te weinig ambitieus. Het beleid moet zich daar rich-
ten op de streefdoelen. 

Beantwoording gemeente: 
Het betreft hier een globale opmerking over de waterkwaliteit voor het gehe-
le plangebied. Per deelgebied (bijvoorbeeld de natuurgebieden) kan een be-
tere waterkwaliteit worden nagestreefd dan het MTR-niveau. Daarom is in 
de toelichting ook vermeld dat er minimaal gestreefd wordt naar een MTR-
niveau. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
In relatie tot de reconstructie (pag. 14)  is het van belang de voorwaarden 
voor omschakeling naar intensieve veehouderij te verduidelijken. Uitbreiding 
in verwevingsgebied , dit geldt voor dit plangebied,  zal pas aan de orde 
kunnen zijn als is getoetst aan de ter plaatse van belang zijnde omgevings-
kwaliteit. Hierbij is de openheid en de invloed daarop van dominante bebou-
wing van belang. Het streekplan geeft al aan dat de ontwikkeling van inten-
sieve veehouderij in dit open gebied ongewenst is. De opmerking op pagina 
62 dat de gronden in Al- en Aln-gebied zijn bestemd voor de bedrijfsvoering 
van zowel grondgebonden als niet-grondgebonden agrarische bedrijven be-
hoeft dan ook een nuancering. Overigens benoemd u zelf op pagina 67 dat 
omschakeling van volledig grondgebonden bedrijven naar intensieve vee-
houderij niet is toegestaan en dat de maximale oppervlakte voor een neven-
tak intensieve veehouderij op een agrarisch bedrijf niet meer dan 400 m2 
mag zijn.  

Beantwoording gemeente: 
Met betrekking tot de tekst over de intensieve veehouderij kan worden ver-
meld dat deze is aangepast aan de meest recente informatie ten aanzien 
van het Reconstructieplan. In het kort houdt dit onder andere het volgende 
in: 
nieuwvestiging van intensieve veehouderij als hoofd- of neventak is niet toe-
gestaan; 
omschakeling van (volledig) grondgebonden bedrijf naar intensieve veehou-
derij is toegestaan, mits dat zich verdraagt met omgevingskwaliteiten (land-
schap, natuur en/of water);  
vergroting van het bouwperceel tbv uitbreiding van intensieve veehouderij, 
mits dat zich verdraagt met omgevingskwaliteiten (landschap, natuur en/of 
water) en mits "ondernemingsplan" en "landschappelijke inpassing"; vergro-
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ting eenmalig, maximaal 30% van het bestaande bouwperceel; uitzondering 
daarop mogelijk in kader van "dierwelzijn". 
de maximale oppervlakte voor een neventak intensieve veehouderij komt te 
vervallen. Alle bedrijven met intensieve veehouderij krijgen de aanduiding 
“Ai”. In het Reconstructieplan wordt geen onderscheid gemaakt in agrarisch 
intensieve hoofd- of neventak. Het onderscheid tussen hoofd- en neventak 
komt hiermee te vervallen. 

Reactie: 
Op pagina 43 van de toelichting wordt de mogelijkheid genoemd om een 
buitenplaats te realiseren bij een gehele functieverandering van een vrijko-
mende agrarische bedrijfskavel. Aangegeven wordt dat hiervoor een rege-
ling dient te worden opgenomen voor bedrijven in de randzone rond Bun-
schoten. Wij zijn van mening dat  ten westen van de kern de kwaliteit van 
het open landschap zo dient te worden gerespecteerd dat daar geen buiten-
plaats of landgoed  zal worden ontwikkeld. 
Aan de oostzijde is  op de ontwikkelingskaart een zoekgebied ‘nieuwe land-
goederen/buitenplaatsen aangeduid. Een regeling hiervoor is nog niet in het 
plan opgenomen. Met betrekking tot zo’n regeling zijn wij van mening dat de 
ontwikkeling van enkele landgoederen daar goed inpasbaar is. Buitenplaat-
sen passen echter niet in het landelijk gebied . De verhouding van bebou-
wing en groene omgeving laat deze vorm van een combinatie van rood en 
groen alleen mogelijk in de directe omgeving van grootstedelijke agglomera-
ties met een reeds aanzienlijk verstedelijkt platteland. 

Beantwoording gemeente: 
Voor het gebied aan de westzijde is geen zoekzone nieuwe landgoederen / 
buitenplaatsen opgenomen. De invulling van het zoekgebied nieuwe land-
goederen / buitenplaatsen aan de oostzijde van Bunschoten is vooralsnog 
niet helder. De provincie maakt in haar beleid geen onderscheid meer in 
landgoederen en buitenplaatsen. De invullingen van nieuwe landgoederen is 
nog niet scherp.  
De gemeente is van mening dat vooralsnog de optie voor nieuwe landgoe-
deren open moet blijven om mogelijke ontwikkelingen in een te vroeg stadi-
um niet te sterk in te kaderen. Het bestemmingsplan is daarom niet aange-
past. 

Reactie: 
Op pagina 50 wordt de aanbeveling gedaan een regeling te treffen voor het 
realiseren van basisstations voor het mobiele netwerk. Zowel in de juridische 
planbeschrijving als in de voorschriften vinden wij dat niet terug. Wel is er 
voor niet nader gedefinieerde andere bouwwerken (geen gebouwen zijnde) 
op bouwpercelen en bij woningen en andere bestemmingen een bouwhoog-
te van 10 m opgenomen. Met betrekking tot antennemasten dient juist met 
het oog op de landschappelijke invloed een duidelijk beleid te worden opge-
nomen. Wij wijzen u er op dat juist het gebruik van UMTS ter discussie staat. 
TNO heeft er in 2003 op gewezen dat mensen in de omgeving van een 
UMTS zendmast door straling last kunnen  krijgen van duizelingen, hoofd-
pijn, afnemende concentratie en slaapproblemen. Er is sprake van verho-
ging van de lichaamstemperatuur. Onderzoek naar deze problematiek is 
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gaande. Nu er ten aanzien van deze problematiek geen duidelijke conclu-
sies kunnen worden getrokken, maar stralingseffecten zijn geconstateerd 
dient uit voorzorgsprincipe plaatsing van UMTS masten te worden uitgeslo-
ten. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente heeft ten aanzien van UMTS zendmasten eind november 
2005 haar beleid vastgesteld. Mogelijkheden van de gemeenten ten aanzien 
van UMTS-antennes zijn uiterst beperkt. 
Antennes tot 5 meter hoogte vallen onder het convenant en zijn vergun-
ningsvrij, 
tenzij ze op een monument worden geplaatst; 
vergunning/vrijstelling weigeren op grond van mogelijke gezondheidsrisico's 
lijkt 
juridisch niet houdbaar 
De meeste tot nu toe geplaatste antennes voor mobiele telefonie, waaronder 
enkele UMTS antennes, vallen allemaal het onder het convenant en zijn 
"vergunningsvrij". 
In afwachting van nadere richtlijnen van het Rijk wordt binnen de gemeente 
geen medewerking verleend voor het plaatsen van UMTS-antennes op ge-
bouwen en in vrijgevestigde masten en daartoe is de APV gewijzigd.  
Bestemmingsplantechnisch is er echter vooralsnog weinig tegen het plaat-
sen van dit type masten te doen. De antennemasten welke via een algeme-
ne vrijstelling opgericht mogen worden tot een maximale hoogte van 20 m 
zijn ontvangstantennes en zendmasten. Door middel van de vrijstellingsre-
geling is er voor B&W een nader afwegingsmoment aanwezig voor de mo-
gelijke plaatsing van een antennemast. Aan de hand van een aantal punten 
wordt door B&W een nadere afweging gemaakt of een antennemast op een 
bepaalde locatie geplaatst mag worden. De regeling is daarom niet aange-
past. 

Reactie: 
Op pagina 57 wordt gesteld dat  in de polder De Haar en Bikkerspolder geen 
gehele functieverandering, ook niet naar wonen kan plaats vinden. Wij vra-
gen ons af wat de bedoeling kan zijn van het vasthouden aan een agrari-
sche bestemming terwijl de bedrijfsvoering is beëindigd en er slechts sprake 
is van bewoning en wat het bezwaar is tegen het toekennen van een woon-
bestemming. 

Beantwoording gemeente: 
Voor de Bikkerspolder en polder De Haar is het, gezien de agrarische hoofd-
functie van het gebied (agrarisch kerngebied), niet gewenst functieverande-
ring naar wonen toe te staan. De gemeente is van mening dat op deze 
plaats bij agrarische bedrijfsbeëindiging in eerste instantie gezocht moet 
worden naar een nieuwe invulling als agrarisch bedrijf. Het bestemmings-
plan biedt daarnaast wel de mogelijkheid om functieverandering naar wonen 
mogelijk te maken, met dien verstande dat langs de Fokjesweg, de Bis-
schopsweg en de Lodijk het wijzigen pas mag geschieden na één jaar nadat 
is komen vast te staan dat binnen het betreffende bouwperceel geen agra-
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risch bedrijf meer is gevestigd. Dit is in paragraaf 4.2 van de toelichting hel-
derder verwoord. 

Reactie: 
Voor het gebied buitendijks langs de Eem en het Eemmeer wordt op pagina 
57 aangegeven dat deze ‘belangrijke natuurlijke verbindingszone grote re-
creatieve potenties heeft’. De natuurfunctie van deze buitendijkse gebieden 
verdraagt geen grote recreatieve ontwikkeling. U bent zich daar gelet de 
voorstellen  voor ontwikkeling van extensieve recreatie ook van bewust. Ook 
extensieve recreatieve ontwikkeling behoeft hier echter zorgvuldig te worden 
ingepast om schade aan de natuurfunctie te voorkomen. Wij hebben daar bij 
onze reactie op de ontwikkelingskaart al op gewezen. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente kan zich vinden in de opmerking van de Natuur- en Milieufe-
deratie Utrecht. Bij de ontwikkeling van mogelijke recreatieve routes in de 
buitendijkse gebieden zal de natuurfunctie van deze gebieden nadrukkelijk 
worden meegenomen in het gehele afwegingsproces. 

Reactie: 
Op de kaart op pagina 58 wordt met blauwe pijlen de open verbinding met 
aansluitend gebied geaccentueerd. Eenzelfde pijl behoeft te worden ge-
plaatst in de open verbinding tussen Eemland en Arkemheen, ten zuiden 
van Bunschoten-Spakenburg. 

Beantwoording gemeente: 
Voor de betreffende open verbinding is alsnog een pijl opgenomen op het 
kaartje ‘toekomstvisie’ in de toelichting.  

Reactie: 
In het schema aanlegvergunningen op pagina 72 wordt voor de bestemming 
‘bos’ een aanlegvergunning vereist voor het bebossen en beplanten. Deze 
verplichting achten wij gelet de doelstelling van deze bestemming overbodig. 
Tevens wordt middels een aanlegvergunning ruimte geboden voor de aan-
leg van een boomkwekerij en sierteelt. Het inrichten als boomkwekerij of ge-
bruiken ten behoeve van sierteelt doet  de in de doelstelling opgenomen  
bescherming van natuur- en landschapswaarden geheel teniet. Dit zal hier 
niet mogen worden toegestaan. Daarmee is ook een aanlegvergunning 
daarvoor niet meer van toepassing. 
Ook het diepploegen in bosgebied is ongewenst daar dit een ernstige aan-
tasting betekent van de opgebouwde bosbodem die van belang is voor de 
ontwikkeling van natuurwaarden die aan het bos eigen zijn. 

Beantwoording gemeente: 
Voor het bebossen en beplanten met houtopstanden is opgenomen dat hier-
voor geen aanlegvergunning noodzakelijk is. De aanleg van boomkwekerijen 
en sierteelt komt niet overeen met de doeleinden van de bestemming en 
daarom is een aanlegvergunning hier inderdaad niet van toepassing. Diep-
ploegen zal in bosgebied niet voorkomen. Hiervoor is geen aanlegvergun-
ning opgenomen, omdat deze  niet van toepassing zal zijn. 
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Reactie: 
Het is ons opgevallen dat in het plan geen aandacht is besteed aan monu-
menten of MIP panden in het buitengebied. Deze lijken hier niet aanwezig te 
zijn. Wij vragen ons af of deze constatering terecht is. 

Beantwoording gemeente: 
In het plangebied komen geen monumenten voor. Wel zijn er een aantal 
MIP-panden aanwezig en werkt de gemeente derhalve nog met MIP-
categorieën 1,2 en 3. Hiervoor zal in het bestemmingsplan geen aparte re-
geling worden opgenomen. 

Reactie: 
Met betrekking tot de voorschriften 
Zowel in artikel 4, lid 6b (Al) als artikel 5, lid 6b (Aln) wordt het stallen van 
paarden en pony’s bij vrijstelling als nevenactiviteit toegestaan. Hiermee is al 
wel duidelijk dat de omvang beperkt moet blijven.  In de gemeente Drieber-
gen (zie Toelichting ‘Buitengebied pag65) heeft men omwille van de land-
schappelijke kwaliteit en om te voorkomen  dat gronden onttrokken worden 
aan de landbouw het maximum aantal paarden/pony’s gesteld op 5. Het 
verdient aanbeveling ook in Bunschoten te overwegen aan het stallen van 
paarden/pony’s een normatief karakter te geven. 

Beantwoording gemeente: 
Ten aanzien van het toestaan van paarden/pony’s als nevenactiviteit kan 
worden gemeld dat deze via vrijstelling zijn toegestaan. Dit is dus een nader 
afwegingsmoment om te kijken wat voor (landschappelijke) gevolgen deze 
nevenactiviteit heeft. Het is daarom niet gewenst en in de praktijk ook niet 
werkbaar om deze activiteit een normatief karakter te geven. Per geval en 
locatie dient bekeken te worden wat de impact op het landschap is. Dit kan 
dus betekenen dat sommige activiteiten op de ene plaats van grotere om-
vang kunnen zijn dan op andere plaatsen waar de landschappelijke impact 
duidelijk aanwezig is. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Reactie: 
In artikel 4, lid 9 en artikel 5, lid 9 wordt een vrijstelling verleend voor het 
bouwen buiten het bouwperceel terwijl er een wijzigingsbevoegdheid is voor 
het vergroten van het bouwperceel tot 1,5 ha. 
Buiten het bouwperceel mag worden gebouwd tot een gezamenlijke opper-
vlakte van het bouwperceel en de bebouwing er buiten tot 1,25 ha. Bij een 
bouwperceel van 1 ha kan dan 2500 m2 bebouwing buiten het bouwperceel 
worden gerealiseerd. . Bij een dergelijke ontwikkeling is het veel passender 
de wijzigingsbevoegdheid toe te passen en het bouwperceel te vergroten. 
Die mogelijkheid is er tot maximaal 1,5 ha. 

Beantwoording gemeente: 
Door de koppeling aan een vrijstelling ontstaat een nader afwegingsmoment 
om te kijken wat voor (landschappelijke) gevolgen deze ontwikkeling heeft. 
Dit is ook het geval bij de benoemde wijzigingsbevoegdheid, maar de vrij-
stellingsbevoegdheid is een lichtere procedure dan de wijzigingsbevoegd-
heid. Daarom is de gemeente van mening dat dit meer flexibiliteit biedt en er 
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toch genoeg handvaten aanwezig zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen 
te houden. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

Reactie: 
In artikel 6 ‘Natuurgebied’ is extensieve openluchtrecreatie nevengeschikt 
aan de instandhouding van natuurwaarden. Voor deze tot de EHS behoren-
de gronden geldt het ‘nee tenzij principe’. In de omschrijving van de doelstel-
ling zal dan ook extensieve openluchtrecreatie niet nevengeschikt maar on-
dergeschikt moeten zijn aan de natuurdoelstelling. 

Beantwoording gemeente: 
Binnen de bestemming “Natuur” is extensieve openluchtrecreatie medebe-
stemd. In de voorschriften is opgenomen dat extensieve openluchtrecreatie 
is toegestaan, voorzover de natuurwaarden niet (onevenredig) worden aan-
getast. 

Reactie: 
In artikel 9 ‘Wonen’ is een oppervlakte aan bijgebouwen van 100 m2 toege-
staan. 
Dit is een omvangrijke uitbreiding ten opzichte van de 50 m2 die tot nu toe 
algemeen gangbaar is. Deze oppervlakte geeft gemakkelijk aanleiding een 
gebruik in de werksfeer die niet eigen is aan het landelijk gebied. De nood-
zaak voor een dergelijke omvang wordt ook niet in de toelichting onder-
bouwd. 

Beantwoording gemeente: 
Gezien de maat en schaal van het buitengebied is de gemeente van mening 
dat het toestaan van bijgebouwen in het buitengebied mogelijk zou moeten 
zijn. Het oneigenlijk gebruik van deze bijgebouwen is een zaak van handha-
ving en niet van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is niet aange-
past. 
 

13  Gewest Eemland 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
 

14  Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
 

15  Eneco Energie Infra Utrecht NV 

Reactie: 
Eneco wijst er op dat de in artikel 20 van de voorschriften genoemde afstand 
tot het hart van de leiding 27,5 meter moet zijn vanuit het hart aan weerszij-
den van de hoogspanningslijn in plaats van 25 meter. 

Beantwoording gemeente: 
De voorschriften in artikel 20 zijn op dit punt aangepast. 
 

16  Utrechts Particulier Grondbezit 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
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17  KPN OVN OAS Rayon Midden 

Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkin-
gen. 
 

18  KPN Operations Vaste Net 

Reactie: 
Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkin-
gen. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

19  Brandweer Bunschoten 

Reactie: 
De Brandweer vraagt in zijn reactie om verder aandacht te besteden aan het 
besluit externe veiligheid inrichtingen terwijl: 

• Het grenst aan industrieterreinen waar risico-objecten aanwezig zijn; 
• In de toekomst binnen het plangebied een uitbreiding van industrie-

terreinen plaatsvindt; 
• Een route gevaarlijke stoffen door het plangebied loopt. 

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting van het bestemmingsplan is alsnog meer aandacht besteed 
aan het aspect externe veiligheid. 
 

20  College van burgemeester en wethouders van Eemnes 

Reactie: 
Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkin-
gen. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

21  College van burgemeester en wethouders van Nijkerk 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
 

22  College van burgemeester en wethouders van Amersfoort 
Van deze instantie is geen reactie ontvangen. 
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23  College van burgemeester en wethouders van Baarn 

Reactie: 
Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkin-
gen. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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6.1.2 Resultaten inspraak 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied 2005” heeft met ingang 25 
augustus 2005 gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode is iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar op- of 
aanmerkingen kenbaar te maken. Van een en ander is vooraf openbare kennisgeving 
gedaan op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Gedurende bovengenoemde termijn 
zijn 49 inspraakreacties ontvangen. De beantwoording van alle binnengekomen in-
spraakreacties is verwerkt in de hiernavolgende paragrafen. Het geheel geeft een 
uitvoerig beeld van de reacties op het plan en de wijze waarop hiermee in deze fase 
van de planvorming is omgesprongen. 
 
Op 6 september 2005 is een inspraak- en informatieavond gehouden in het gemeen-
tehuis te Bunschoten. Het verslag van deze avond is als bijlage 2 bij deze commen-
taarnota opgenomen.  
 
Hierna wordt allereerst op een aantal hoofdthema’s een algemene reactie gegeven. 
De reacties per inspreker zijn daarna in de daaropvolgende paragrafen opgenomen. 
De reactie is gebaseerd op een samenvatting van de inspraakreactie, die per volg-
nummer eerst wordt weergegeven. Langere reacties zijn doorgenummerd en per 
nummer van antwoord voorzien. 

Beantwoording algemene vragen 

Regeling archeologische waarden en verwachtingswaarden 
In het bestemmingsplan is nu een regeling opgenomen, die specifiek is gericht op 
archeologische waarden en verwachte waarden. Daarbij wordt nauw aangesloten op 
de bedoeling en de bepalingen van de Wet op de archeologische monumentenzorg, 
die thans, oktober 2005, als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling is. In 
die Wet is in artikel 38a bepaald dat de raad bij vaststelling van een bestemmingsplan 
“rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel naar verwachting aanwezige 
archeologische monumenten”. In die wet is verder bepaald dat in het belang van de 
archeologische monumentenzorg een aanlegvergunning kan worden opgenomen. 
Mogelijk treedt de Wet op de archeologische monumentenzorg, met naar verwachting 
de huidige inhoud, in 2006 of 2007 in werking, vermoedelijk voordat dit bestemmings-
plan onherroepelijk wordt. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Regeling beleid vrijkomende agrarische bebouwing 
In het plan is een regeling opgenomen die voorwaarden stelt aan het hergebruik van 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Via deze regeling is een onderscheid ge-
maakt tussen gedeeltelijke en gehele functieverandering. Bij gedeeltelijke functiever-
andering is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen, warbij een maximale oppervlak-
te van 300 m2 voor nevenactiviteiten gebruik mag worden. Voor gehele 
functieverandering is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar wonen, 
recreatie of een maatschappelijke functie. De gemeente heeft de keuze gemaakt geen 
wijzigingsbevoegdheid naar niet-agrarische bedrijven in het plan op te nemen, mede 
in het licht van het in de huidige situatie al aanwezige aantal niet-agrarische bedrijven 
en de primaire landbouwkundige functie die aan het plangebied wordt toebedeeld. De 
gemeente ziet geen reden om van deze beleidskeuze af te wijken. Het bestemmings-
plan is niet aangepast. 
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Regeling mestvergistings-/biogasinstallaties 
Op bouwpercelen is de bouw van bouwwerken en gebouwen ten behoeve van mest-
vergistingsinstallaties mogelijk. Op het bouwperceel zijn gebouwen met een goothoog-
te van 6 m en bouwhoogte van 10 m toegestaan. De bebouwing ten behoeve van 
mestvergistingsinstallaties kan binnen deze maten gerealiseerd worden. Indien het 
bouwperceel te klein is dan kan onder voorwaarden het bouwperceel worden vergroot 
door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

Gemeentelijke beantwoording per ingekomen reactie 
 
In de onderstaande tekst worden deze reacties samengevat weergegeven en cursief 
van een beantwoording voorzien. 
 

1. ARAG rechtsbijstand, postbus 230, 3830 AE Leusden 
Namens: Dhr. D. Beukers, Groeneweg 29, 7251 LE Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
In het ter inzage liggende bestemmingsplan is de agrarische bestemming 
veranderd in een woonbestemming en is het formaat van het bouwperceel 
aanzienlijk verkleind. Deze twee wijzigingen dienen ongedaan te worden 
gemaakt.  

Beantwoording gemeente: 
Op het betreffende perceel zijn geen agrarische activiteiten meer aanwe-
zig. Echter, het betreffende perceel heeft nog wel een vigerende milieuver-
gunning. Daarom is besloten om het voor het perceel alsnog een agrarisch 
bouwperceel op te nemen. Dit bouwperceel zal echter gezien het ontbre-
ken van agrarische activiteiten wel strak om de bestaande bebouwing ge-
trokken worden. De plankaart is hierop aangepast. 
 
2. AS Advocaten, postbus 150, 6700 AD Wageningen 

Namens: Dhr. B.G. van Middelaar, Zevenhuizerstraat 150, 3751 LD Bun-
schoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker is verheugd met het feit dat eventuele bedrijfsverplaatsing 

van zijn bedrijf aan de Zevenhuizerstraat naar een nieuwe locatie, ka-
dastraal bekend staand als sectie N 429 is opgenomen in het vooront-
werp bestemmingsplan.  

2. Een uitgangspunt was dat de huidige bedrijfsactiviteiten aan de Zeven-
huizerstraat 150 zouden kunnen worden voortgezet. De omzetting van 
de bestemming van dit perceel naar wonen is eerst dan mogelijk, indien 
het bedrijf daadwerkelijk naar de nieuwe locatie zal zijn verplaatst. De  
agrarische bestemming dient daarom voorlopig gehandhaafd te blijven. 

3. Gelet hierop zal Zevenhuizerstraat 150 een dubbelbestemming moeten 
krijgen die het mogelijk maakt een agrarisch bedrijf, zijnde een inten-
sieve veehouderij, te exploiteren totdat het moment daar is dat het be-
drijf is verplaatst naar de nieuwe locatie. 
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4. Voor het geval dat de bedrijfsverplaatsing geen doorgang kan vinden, is 
het de wens van de inspreker dat het bouwperceel aan de Zevenhui-
zerstraat 150 wordt vergroot tot 1,5 ha.  

5. De bestemming voor het perceel Zevenhuizerstraat 150 zal dus Agra-
risch gebied met Landschapswaarde, met nadere aanduiding Intensie-
ve veehouderij, moeten worden. 

6. In het plan dienen mestvergistingsinstallaties op bouwpercelen mogelijk 
gemaakt te kunnen worden.  

Beantwoording gemeente: 
1. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de inspreker over 

de bedrijfsverplaatsing van het agrarisch bedrijf aan de Zevenhuizer-
straat 150. De procedure voor deze ontwikkeling is nog niet afgerond.  
Het ontwerp-herzieningsplan zal nog in de maand april van 2006 ter vi-
sie worden gelegd conform de bepalingen van artikel 23 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Aansluitend kan het plan afhankelijk van de 
binnengekomen reacties in september 2006 aan de gemeenteraad ter 
vaststelling worden aangeboden. 

2. t/m 5. Deze zaken zijn geregeld in de tussen appellant en de gemeente 
Bunschoten gesloten overeenkomst en zijn voorzover mogelijk opge-
nomen in de onderhavige partiële planherziening. 

6. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1.  

3. Beek, P. ter, Gasthuisweg 6, 3752 LX Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker wil graag een vergroting van zijn bouwblok van 10 meter 

aan de Gasthuisweg 6. 
2. De inspreker wil graag een nieuw bouwperceel aan de Fokjesweg ten 

behoeve van de oprichting van een jongveestal en een schapenstal. 

Beantwoording gemeente: 
1. Het bouwperceel is aangepast conform de wens van de inspreker. De 

plankaart is hierop aangepast. 
2. Bij de gemeente zijn nog geen plannen bekend voor oprichting van een 

nieuw bouwperceel aan de Fokjesweg. In het plan is een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen voor de oprichting van een nieuw bouwperceel. 
Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegdheid kan worden 
voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwperceel worden 
opgenomen in het bestemmingsplan. Vooralsnog is het bestemmings-
plan niet aangepast. 

4. Beukers, J., Gasthuisweg 12, 3752 LX Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. Het bouwperceel dient te worden gewijzigd conform de bijgevoegde 

kaarten. Dit om de continuïteit voor het bedrijf te kunnen waarborgen.  
2. Tevens moet de mogelijkheid open blijven om schuilgelegenheden voor 

dieren in het buitengebied te kunnen bouwen. 
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Beantwoording gemeente: 
1. Het betreffende plan is gelegen in de ruilverkavelingsstrook aan de 

Gasthuisweg. In het nog vigerende plan zijn bouwpercelen opgenomen 
met een lengte van 150 m. Dit was echter niet als zodanig in het voor-
ontwerp –bestemmingsplan opgenomen.  Dit is alsnog gedaan zodat de 
lengte van het bouwperceel overeenkomt met de maatvoering uit het 
nog vigerende bestemmingsplan. De plankaart is hierop aangepast. 

2. Door middel van een vrijstelling zal het mogelijk worden om buiten het 
perceel schuilgelegenheden op te richten. Dit zal echter alleen worden 
toegestaan onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder andere 
een maximale afstandsmaat van de schuilgelegenheid tot aan het 
bouwperceel, de nabijheid van een ontsluitingsweg, een noodzakelijke 
minimale oppervlakte van gronden en geen aantasting van natuur-, 
landschap- of cultuurhistorische waarden. De voorschriften van het be-
stemmingsplan zijn hierop aangepast. 

5. Botterblom, G.J., Lodijk 4, 3751 LB Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. Er dient een maximale hoogte te worden aangeven voor te plaatsen 

windmolens in agrarisch gebied met landschappelijke waarde, bijvoor-
beeld 20 á 25 m. 

2. Op de Ontwikkelingskaart zijn bomen ingetekend. Aanplant van bomen 
in het open polderlandschap van de Haar is niet gewenst. 

3. In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met even-
tuele plaatsing van biogasinstallaties bij boerderijen. De goothoogte van 
bijgebouwen dient dan minimaal 6,5 meter te bedragen. 

4. Er dienen alleen gebieden met een aangetoonde archeologische waarde 
op de kaart te worden aangegeven, geen verwachtingswaarden. Dit 
vanwege de onnodige beperkingen die dit voor de grondeigenaren met 
zich meebrengt. 

5. Het ingetekende nieuwe fietspad loopt o.a. over de gronden van de in-
spreker. De inspreker geeft aan geen medewerking te verlenen aan de 
realisatie van het fietspad. 

Beantwoording gemeente: 
1. In het bestemmingsplan is de bouw van windmolens op of buiten het 

bouwperceel vanuit landschappelijk oogpunt gezien niet toegestaan. De 
gemeente blijft bij dit standpunt. Het bestemmingsplan is daarom niet 
aangepast. 

2. De door de insprekerbenoemde bomen zijn niet op de ontwikkelings-
kaart aanwezig. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

3. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 

4. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 

5. De op de ontwikkelingskaart ingetekende mogelijke wandel/fietsroute is 
puur bedoeld als zoekgebied. Deze routes zijn alleen realiseerbaar in-
dien de betreffende grondeigenaar op vrijwillige basis meewerkt. Het 
bestemmingsplan is niet aangepast. 
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6. Botterblom, J.G.J. Amersfoortseweg 25, 3751 LJ Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Er dient een maximale hoogte te worden aangeven voor te plaatsen wind-
molens in agrarisch gebied met landschappelijke waarde, bijvoorbeeld 25 m.  

Beantwoording gemeente: 
In het bestemmingsplan is de bouw van windmolens op of buiten het bouw-
perceel vanuit landschappelijk oogpunt gezien niet toegestaan. De gemeen-
te blijft bij dit standpunt. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

7. Burgwal, J.H. van de, Zevenhuizerstraat 283, 3751 LC Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker wil dat zijn bouwblok vergroot wordt met 40 m in oostelijke rich-
ting. Dit om eventuele vergroting van de bestaande ligboxenstal mogelijk te 
maken. 

Beantwoording gemeente: 
De oppervlakte van het bouwperceel wordt aangepast aan de vorm zoals die 
in het vigerende plan is opgenomen. Daarnaast is er in het plan een wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen voor verdere de vergroting van het bouwper-
ceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegdheid kan wor-
den voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwperceel worden 
opgenomen in het bestemmingsplan. De plankaart is hierop aangepast.  

8. Graaf, C. de, Eemdijk 24, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker geeft te kennen dat hij een bouwvergunning aan gaat vragen 
voor het oprichten van een woonhuis met garage op perceel nummer 307, 
huisnummer 23, aan de Eemdijk. Het verzoek is om de woning in het be-
stemmingsplan mogelijk te maken. 

Beantwoording gemeente: 
Het provinciaal en gemeentelijk beleid staan geen nieuwe burgerwoningen 
in het buitengebied toe. De gemeente houdt vast aan deze beleidsrichting. 
Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

9. Graaf, C. de, Eemdijk 24, 3754 HN Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De loods op perceel 307 dient in het nieuwe bestemmingsplan te worden 
voorzien van een bedrijfsbestemming.  

Beantwoording gemeente: 
De gemeente is van mening dat aan deze loods geen bedrijfsbestemming 
moet worden toegekend. Deze loods staat niet als een bedrijf bekend bij de 
gemeente. Wel wordt de loods door middel van de aanduiding ‘schuur’ op de 
plankaart opgenomen. De voorschriften en plankaart zijn hierop aangepast. 
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10. Gulik, Maatschap van, Zevenhuizerstraat 287, 3751LC Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker is bezig met het aanvragen voor een vergunning om de 

koeienstal te vergroten naar 85 melkkoeien en jongvee. Tevens wil de 
inspreker de mogelijkheid hebben om op zijn bouwperceel een varkens-
stal op te richten. 

2. Het bedrijf dient, conform de huidige situatie, op de kaart te worden 
aangegeven als zijnde een Intensieve Veehouderij. 

3. De aanduiding  “Archeologische waarde” dient te worden verwijderd. 
4. Het bouwblok dient te worden vergroot naar 1,5 ha of meer. Dit met als 

doel dat er in de toekomst meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn, bij-
voorbeeld het houden van paarden.  

5. Daarnaast moet het bouwperceel worden vergroot voor de bouw van 
een nieuwe vervangende bedrijfswoning 

Beantwoording gemeente: 
1. De vorm van het bouwperceel van de inspreker is zodanig aangepast 

dat de nieuw te realiseren koeienstal op het bouwperceel opgericht kan 
worden. Het bouwperceel wordt echter niet aangepast aan de wens voor 
een nieuwe varkensstal. Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen 
bij de gemeente bekend. In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen voor de vergroting van het bouwperceel. Indien aan de voor-
waarden uit deze wijzigingsbevoegdheid kan worden voldaan kan een 
vergroting van het betreffende bouwperceel worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. Indien dit heeft plaatsgevonden dan is de mogelijk-
heid aanwezig om nieuwe bedrijfsbebouwing op dit bouwperceel op te 
richten. De plankaart is op het bovenstaande aangepast. 

2. Op het perceel is inderdaad reeds een intensieve veehouderij aanwezig. 
Op het bouwperceel is alsnog de aanduiding “Ai” opnemen conform de 
huidige situatie.  

3. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 

4. Zie beantwoording onder punt 1. 
5. Er is hier sprake van vervangende nieuwbouw. De oude bedrijfswoning 

zal worden verbouwd tot (agrarische) bedrijfsruimte. Het bouwperceel is 
zodanig aangepast dat de nieuwe bedrijfswoning binnen het nieuwe 
bouwperceel komt te liggen. Dit is op de plankaart verwerkt. 

11. Hengel, A.J.C. van den, Zevenhuizerstraat 257, 3751 LC Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker geeft aan dat agrarische bedrijven die aan schaalvergro-

ting willen doen daar in het bestemmingsplan ook de mogelijkheden toe 
zouden krijgen.  

2. Het bouwblok dient te worden vergroot, zodat de bestaande sleufsilo’s 
binnen het bouwperceel vallen en er voldoende ruimte aanwezig is om 
schaalvergroting toe te passen. 

3. Er dienen mogelijkheden voor het realiseren voor biogasinstallaties in 
het bestemmingsplan te worden opgenomen. 
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Beantwoording gemeente: 
1. In het bestemmingsplan zijn diverse vrijstellings- en wijzigingsbevoegd-

heden aanwezig die schaalvergroting mogelijk maken. De gemeente is 
van mening dat hiermee de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrari-
sche bedrijven in het plangebied voldoende worden gewaarborgd. Het 
bestemmingsplan is niet aangepast.  

2. Het bouwblok op de plankaart is zodanig aangepast dat de bestaande 
sleufsilo’s binnen het bouwperceel komen te vallen. 

3. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 

12. Hengel, J.G.G. van den, Zevenhuizerstraat 279-A, 3751 LC Bunscho-
ten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker wenst een vergroting van zijn bouwblok om verdere ont-

wikkelingsmogelijkheden in de toekomst veilig te kunnen stellen. 
2. Er is geen sprake van intensieve veehouderij. De aanduiding “Ai” kan 

van de plankaart worden verwijderd. 

Beantwoording gemeente: 
1. Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. 

In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting 
van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbe-
voegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende 
bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit 
heeft plaatsgevonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe be-
drijfsbebouwing op dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan 
is niet aangepast. 

2. Op het perceel is geen intensieve veehouderij meer aanwezig. De aan-
duiding “Ai” is van de plankaart verwijderd.  

13. Hoolwerf, A. Eemdijk 32, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. Het perceel van de inspreker heeft een agrarische bestemming gekre-

gen. De inspreker vraagt echter om een woonbestemming met agrari-
sche activiteiten (hobbyboer) toe te kennen aan het perceel.  

2. Tevens moeten de gemaakte kosten voor een artikel 19.1 procedure die 
men heeft moeten volgen voor een verbouwing, worden vrijgesteld. 

Beantwoording gemeente: 
1. De bestemming op het perceel van de inspreker wordt aangepast naar 

een woonbestemming met een aanduiding voor hobbymatige agrarische 
activiteiten. Het hobbymatig houden van vee is dus niet het bedrijfsmatig 
houden van vee. Door het geven van deze bestemming wordt ook het 
hobbymatig houden van vee in de toekomst gewaarborgd. De opper-
vlakte van de bebouwing mag niet meer zijn dan bestaande oppervlakte 
van de bebouwing ten tijde van de ter inzage legging van het plan. Het 
bestemmingsplan is op het bovenstaande aangepast.  
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2. De kosten voor een artikel 19 lid 1 procedure zijn geen zaak van het be-
stemmingsplan. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

14. Hoolwerf, A. en W. Eemdijk 32, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker wil de bestemming B1 zodanig aangepast hebben dat daar-
door een bedrijfsterrein ontstaat van circa 2500 m2 met circa 200 m2 nieuwe 
bedrijfsbebouwing.  

Beantwoording gemeente: 
De gemeente staat niet positief tegenover het vergroten van de bebouwing 
met 40 m2. Vanuit landschappelijke oogpunt en gezien de wijze waarop de 
betreffende activiteit in het pand ontstaan wil de gemeente geen medewer-
king verlenen voor verdere uitbreiding van de activiteiten. Het bestemmings-
plan is daarom niet aangepast. 

15. Hop, T. Eemdijk 4, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker verzoekt om een geleverde bouwvergunning zoals afgegeven 
op 9 oktober 2003, te verwerken in het nieuwe bestemmingsplan. Ook wil 
men de bestemming “Ap” graag op de plankaart terug zien. 

Beantwoording gemeente: 
Gezien de huidige situatie van het bedrijf is de gemeente van mening dat de 
aanduiding paardenhouderij toegestaan hier gerechtvaardigd is. Daarom is 
deze aanduiding alsnog op de plankaart opgenomen. 

16. Huijgen J. Ir. Eigenaar Eemlandgroep i.o. 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De Agrarische bestemming dient te worden gewijzigd in de bestemming 

Landgoed. 
2. Circa 5 hectare van de agrarische gronden worden omgezet in natuur. 

Dit dient als zodanig te worden bestemd.  
3. Het bouwblok dient te worden aangepast, zodanig dat het nieuwe land-

goed kan worden gerealiseerd. 
4. Het bestemmingsplan moet twee woningen mogelijk maken binnen het 

nieuwe landgoed. 
5. Het bestemmingsplan dient voor het betreffende perceel horeca mogelijk 

te maken.  

Beantwoording gemeente: 
1. De aanduiding “landgoed” is op de Ontwikkelingskaart aangegeven als 

mogelijke toekomstige ontwikkeling. Vanwege de kernkwaliteiten van het 
Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, te weten extreme openheid, 
slagenverkaveling en veenweidekarakter, is het niet aan de orde om het 
gehele perceel Bisschopsweg 5b de bestemming Landgoed toe te ken-
nen. Dit extreem open veenontginningslandschap wordt gekenmerkt 
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door het ontbreken van vrijwel elke bebouwing en opgaande begroeiing, 
historische binnendijken en een klassieke slagenverkaveling. Daarom is 
aanbrengen van niet oorspronkelijk beplanting etc. niet gewenst. Het 
bestemmingsplan is niet aangepast. 

2. Zie beantwoording onder punt 1. 
3. Aanpassing van het bouwblok, zodat de plannen voor het Eemlandgoed 

in zijn meest optimale vorm kunnen worden gerealiseerd, is gelet op de 
beantwoording onder punt 1 niet aan de orde. Het bestemmingsplan is 
niet aangepast. 

4. Binnen de bestemming bestaat de mogelijkheid tot de realisatie van één 
dienstwoning. Alleen met vrijstelling indien de noodzaak kan worden 
aangetoond is de realisatie van een tweede dienstwoning toegestaan. 

5. Er wordt aan het perceel Bisschopsweg 5b geen aparte horecabestem-
ming/ aanduiding toegekend. De horecafaciliteiten zijn puur ondersteu-
nend bedoeld voor de  streekinformatieve activiteiten en de daaraan ge-
koppelde vergaderfaciliteiten. 

17. Huygen, M. Eemdijk 3, 3754 NC Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Het grondgebied van de inspreker is verkeerd op de kaart aangegeven en 
dient, volgens de aangeleverde kaart, te worden veranderd.  

Beantwoording gemeente: 
Het bouwperceel van de inspreker is op de plankaart aangepast. Daarbij is 
echter niet de gehele begrenzing conform de kaart van de inspreker aange-
houden. Het bouwperceel geeft namelijk slechts de gronden aan waarbinnen 
gebouwd mag worden en niet alle gronden die in eigendom zijn van de in-
spreker.  

18. Huygen-Hoolwerf, J. Eemdijk 26, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker vraagt zich af wat de mogelijkheden voor een agrarisch 

paardenbedrijf zijn ten aanzien van bijvoorbeeld het bouwen van een 
binnenbak? 

2. Waarom zijn er 5 woonbestemmingen vanaf de Noorderweg tot Eemdijk 
26 aangegeven, terwijl dit er 6 zijn? 

Beantwoording gemeente: 
1. Binnen de bouwpercelen is het mogelijk bedrijfsbebouwing op te richten 

met een maximale goothoogte van 6 m en bouwhoogte van 10m. Indien 
de maten van de binnenbak hieraan voldoen is het mogelijk deze te rea-
liseren. Hierbij moet worden opgemerkt dat horeca activiteiten hierbin-
nen niet zijn toegestaan. Dit om te voorkomen dat de activiteiten uit-
groeien tot een manege. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

2. De betreffende zesde woning is een bedrijfswoning. Deze is toegestaan 
binnen het aanwezige bouwperceel. Het bestemmingsplan is niet aan-
gepast. 



148 

bestemmingsplan buitengebied 2006                                                                                                                toelichting 

19. Huygen, W. Eemdijk 25 te Eemdijk. 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker geeft aan dat vanwege verschillende redenen zijn bestaande 
buitenbak niet binnen 25 m van de bestaande bebouwing is gerealiseerd. De 
inspreker verzoekt de buitenbak te mogen handhaven.  

Beantwoording gemeente: 
De gemeente is van mening dat het planologisch aanvaardbaar is dat paar-
denbakken liggende in de linten van de Eemdijk en de Zevenhuizerstraat op 
een maximale afstandsmaat van 50 meter vanaf de bestaande lintbebou-
wing mogen liggen. Dit betekent dat de betreffende paardenbak van de in-
spreker gelegaliseerd kan worden. Het bestemmingsplan is aangepast.  

20. Dhr. H.H. Kleinhoven, Zevenhuizerstraat 156, 3751 LD Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Het agrarisch bedrijf van de inspreker zal eind 2005 worden beëindigd. Ook 
zal er gebruik worden gemaakt van de Ruimte voor Ruimte-regeling. De 
agrarische bestemming op het perceel Zevenhuizerstraat 156, dient te wor-
den omgezet in een woonbestemming.  

Beantwoording gemeente: 
Vooralsnog zijn deze plannen waarbij gebruik gemaakt wordt van de ruimte 
voor ruimte-regeling nog niet concreet. Daarom is nog de oude bouwper-
ceelsgrens aangehouden. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

21. Middelaar, G.J.M. van, Lodijk 8, 3752 LA Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker wil zijn huidige bouwperceel vergroten tot 100 m bij 150 m. 

Beantwoording gemeente: 
Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. In 
het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting van 
het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegd-
heid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwper-
ceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit heeft plaatsge-
vonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe bedrijfsbebouwing op 
dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan is niet aangepast.  

22. Middelaar, J.P.H. van, Zevenhuizerstraat 281, 3751 LC Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker verzoekt het bouwperceel aan te passen zodat te zijner tijd 

een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.  
2. De inspreker maakt bezwaar tegen de verplichting op archeologisch his-

torisch bodemonderzoek. 
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Beantwoording gemeente: 
1. In het bestemmingsplan is een vrijstelling opgenomen voor de realisatie 

van een tweede bedrijfswoning. Indien voldaan wordt aan de voorwaar-
den die bij de vrijstelling gelden kan de vrijstelling worden verleend en 
een tweede bedrijfswoning worden gerealiseerd. Vooralsnog zijn er ech-
ter nog geen concrete initiatieven. Daarom is er geen aanduiding twee 
bedrijfswoningen toegestaan opgenomen. Het bestemmingsplan is niet 
aangepast. 

2. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 

23. Middelaar, R.J.J. van, Zevenhuizerstraat 259, 3751 LC Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Er wordt verzocht om het bouwperceel te vergroten met 40 m in westelijke 
richting om ruimte te kunnen bieden aan schaalvergroting.  

Beantwoording gemeente: 
Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. In 
het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting van 
het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegd-
heid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwper-
ceel worden opgenomen in het bestemmingsplan.  
Indien dit heeft plaatsgevonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe 
bedrijfsbebouwing op dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan is 
niet aangepast. 

24. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: Dhr. J. ter Beek, Groeneweg 10, 3751 LE Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker verzoekt om meer mogelijkheden in het plan voor functie-

verandering en nevenactiviteiten. 
2. Er wordt verzocht om mogelijkheden in het plan op te nemen voor het 

plaatsen van windmolens bij agrarische bedrijven. 
3. Er wordt verzocht een wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarbij 

voormalige bedrijfsbebouwing (gedeeltelijk) kan worden benut voor niet-
agrarische activiteiten.  

4. Er wordt verzocht om de aangegeven gronden (kaart) te bestemmen tot 
verblijfsrecreatie ten behoeve van de realisatie van een verblijfrecreatie-
terrein (stacaravans of chalets). 

Beantwoording gemeente: 
1. In de voorschriften is reeds een regeling opgenomen om onder voor-

waarden niet-agrarische neventakken bij agrarische bedrijven mogelijk 
te maken. In artikel 4 lid 6 onder k is opgenomen dat ook andere, niet-
agrarische nevenactiviteiten binnen het bouwperceel mogelijk zijn. Hier-
door wordt er de nodige flexibiliteit geboden aan de toegestane activitei-
ten. Dit voorkomt daarmee nichevorming. Voor hergebruik van functie-
verandering zie beantwoording in paragraaf 3.1. 
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2. In het plangebied worden, conform provinciaal en gemeentelijk beleid 
geen windmolens (zowel solitair als in lijnopstelling) toegestaan. De ge-
meente houdt vast aan deze beleidsrichting. Het bestemmingsplan is 
daarom niet aangepast. 

3. Voor een beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de al-
gemene beantwoording in paragraaf 3.1. 

4. Het gemeentelijk beleid is er op gericht het recreatief medegebruik van 
boerenerven te stimuleren. Voor wat betreft verblijfrecreatie wordt daar-
bij hooguit gedacht aan kamperen bij de boer. Permanente verblijfsre-
creatieve voorzieningen zoals de door de inspreker bedoelde stacara-
vans of chalets zijn door de gemeente niet gewenst en worden derhalve 
niet toegestaan. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

25. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: W. van de Geest, Fokjesweg 24, 3752 LT Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De bestemming Natuur op de gronden van de inspreker gelegen in het 

buitendijks gebied ten noorden van de Westdijk, dient te worden gewij-
zigd in Agrarisch gebied met landschappelijke waarde.  

2. De zone “Toeristisch recreatieve ontwikkelingszone” dient van de kaart 
te worden verwijderd. 

Beantwoording gemeente: 
1. De betreffende gronden zijn conform hun feitelijk gebruik bestemd tot 

agrarisch gebied met landschappelijke waarden.  
2. De betreffende aanduiding is aanwezig op de Ontwikkelingskaart. De 

toeristisch recreatieve ontwikkelingszones langs het Eemmeer worden 
door middel van een aparte planologische procedure onderzocht en mo-
gelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen hebben echter een dusdanige ruim-
telijke impact dat deze ter visualisering op de ontwikkelingskaart zijn op-
genomen. Vooralsnog zijn hier geen concrete plannen voor aanwezig. 
Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

26. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: Dhr. K Huijgen, Amersfoortseweg 17, 3751 LJ Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Er wordt verzocht om een agrarisch bouwperceel op te nemen op de locatie 
van appellant. De gewenste afmeting van het bouwperceel bedraagt 50 bij 
90 m. De breedte van het bouwperceel dient zowel aan de noordkant als 
aan de zuidkant van de woonbestemming met circa 10 m worden uitgebreid. 

Beantwoording gemeente: 
De bestemming op het perceel van de inspreker wordt aangepast naar een 
woonbestemming met een aanduiding voor hobbymatige agrarische activi-
teiten. Door het geven van deze bestemming wordt ook het hobbymatig 
houden van vee in de toekomst gewaarborgd. Het bestemmingsplan is op 
het bovenstaande aangepast. 
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27. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: Dhr. K.B. Huijgen, Eemdijk 24-A, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker verzoekt een extra bouwperceel met de aanduiding Ap op 

te nemen zodat extra ontwikkelingsmogelijkheden voor zijn bedrijf wor-
den gecreëerd. 

2. De bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaar-
den” dient te worden gewijzigd in “Agrarisch gebied met landschaps-
waarden” omdat de natuurwaarden de gebruiksmogelijkheden van de 
gronden en daarmee de (bedrijfs)economische waarde van de gronden 
beperkt. 

Beantwoording gemeente: 
1. Gezien de huidige situatie van het bedrijf is de gemeente van mening 

dat de aanduiding paardenhouderij toegestaan hier gerechtvaardigd is. 
Daarom is deze aanduiding alsnog op de plankaart opgenomen. In het 
plan is daarnaast een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de ver-
groting van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzi-
gingsbevoegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het be-
treffende bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan is op het bovenstaande aangepast. 

2. Het verschil tussen de beide benoemde bestemmingen komt met name 
tot uitdrukking in het aanlegvergunningenstelsel. Dit betekent dat diverse 
werkzaamheden, die niet inherent zijn aan de bestemming en de kwali-
teiten van het gebied kunnen schaden, aan een aanlegvergunning ge-
bonden. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten en werkzaamhe-
den, die kunnen leiden tot schade aan de specifieke 
milieuomstandigheden in het gebied, waardoor levensgemeenschappen 
die karakteristiek zijn voor weidevogels gevaar lopen te verdwijnen. Het 
vereiste van een aanlegvergunning geldt niet voor normale onder-
houdswerkzaamheden en werk en werkzaamheden van ondergeschikte 
aard. Onder normale onderhoudswerkzaamheden worden verstaan die 
werkzaamheden, die periodiek moeten worden uitgevoerd ter instand-
houding van de binnen een gebied aanwezige functies en waarden, zo-
als deze blijken uit de opgenomen bestemming. 
Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

28. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: Dhr. S. Huijgen, Groeneweg 5, 3751 LE Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. Er wordt verzocht om de zuidelijke grens van het bouwperceel met 25 m 

in zuidelijke richting te verleggen. 
2. In de toelichting wordt beschreven dat bij uitbreiding van bebouwing op 

het bouwperceel binnen de natuurrandzone er een vrijstelling noodzake-
lijk is. Dit is volgens de inspreker echter met recht mogelijk. 

3. De Natuurbestemming dient van het perceel te worden verwijderd en te 
worden vervangen door Agrarisch gebied met landschapswaarden. 
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Beantwoording gemeente: 
1. In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting 

van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbe-
voegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende 
bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestem-
mingsplan is niet aangepast.  

2. Dit is inderdaad het geval. De toelichting is hierop aangepast. 
3. De betreffende gronden zijn conform hun feitelijk gebruik bestemd tot 

“Agrarisch gebied met landschappelijke waarden.  

29. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: Dhr. B.H. Koelewijn, Molenstraat 42, 3752 CH Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker verzoekt om het koppelteken van de Fokjesweg 8 en 3 te 

verwijderen, want dit geeft een verkeerd beeld van de ontstaansge-
schiedenis. 

2. De aanduiding Zb dient uit het bestemmingsplan de worden verwijderd, 
zodat de mogelijkheid ontstaat om bij beide locaties een bedrijfswoning 
te bouwen. 

3. De wijzigingsbevoegdheid voor het toestaan van nieuwe bedrijven aan 
de Fokjesweg te schrappen 

4. Er dient een mogelijkheid te zijn voor het plaatsen van windmolens voor 
bedrijven. 

5. De vrijstellingsbevoegdheid waarmee de nevenactiviteit mogelijk wordt 
gemaakt, geldt voor het gebruik van gebouwen, dit dient ook te gelden 
voor het gebruik van gronden gelegen binnen het bouwperceel. 

6. Er dient een wijzigingsbevoegdheid te worden opgenomen waarin voor-
malige agrarische bebouwing (gedeeltelijk) kan worden benut voor niet-
agrarische activiteiten. 

7. Er dient een wijzigingsbevoegdheid te worden opgenomen voor het aan-
leggen van nieuwe buitenplaatsen.  

Beantwoording gemeente: 
1. De ontstaansgeschiedenis van het bedrijf doet niet ter zake. De feitelijke 

situatie is zodanig dat het bouwperceel Fokjesweg 3 onderdeel vormt 
van het bedrijf Fokjesweg 8. Daarom blijft het koppelteken gehandhaafd. 
Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

2. Het bouwperceel Fokjesweg 3 is onderdeel van het bedrijf aan de Fok-
jesweg 8. Daarom is er slechts één bedrijfswoning mogelijk gemaakt. In 
het bestemmingsplan is echter een vrijstelling opgenomen voor de reali-
satie van een tweede bedrijfswoning. Indien voldaan wordt aan de voor-
waarden die bij de vrijstelling gelden kan de vrijstelling worden verleend 
en een tweede bedrijfswoning worden gerealiseerd. Vooralsnog zijn er 
echter nog geen concrete initiatieven. Daarom blijft de aanduiding “zb” 
gehandhaafd. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

3. Door de ruilverkaveling is nagenoeg alle ruimte voor landbouwgrond in 
het buitengebied reeds aan agrarische bedrijven toebedeeld. Dit bete-
kent dat ruimte voor nieuwe bouwpercelen in het agrarisch kerngebied 
aan de Gasthuisweg, Fokjesweg, Bisschopsweg en Lodijk nagenoeg 
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niet meer aanwezig is. Mocht het situatie zich echter voordoen dat een 
nieuw bouwperceel gewenst is dan kan dit door middel van de betref-
fende wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden plaatsvinden. De ge-
meente blijft bij deze regeling. Het bestemmingsplan is daarom niet 
aangepast. 

4. In het bestemmingsplan is de bouw van windmolens op of buiten het 
bouwperceel niet toegestaan. De gemeente blijft bij dit standpunt. Het 
bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

5. Het voorkomen van eventuele visuele hinder door opslag is reeds als 
voorwaarde (art 4 lid 6 onder 5 en 6) in de vrijstellingsbevoegdheid op-
genomen. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast.  

6. Voor een beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de al-
gemene beantwoording in paragraaf 3.1. 

7. De reactie van de inspreker heeft betrekking op de integrale toekomstvi-
sie van de gemeente Bunschoten uit 2001. De ontwikkeling van nieuwe 
buitenplaatsen aan de westzijde van Bunschoten is echter, conform 
nieuwe inzichten, in het bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. De 
gemeente is van mening dat nieuwe buitenplaatsen aan de westzijde 
van Bunschoten, in het agrarisch productiegebied niet wenselijk zijn. 
Daarom is voor dit gebied geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 
de realisatie van een nieuwe buitenplaats. De gemeente blijft bij deze 
beleidskeuze. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

30. Polinder Advies, Vlaanderenlaan 44, 8072 CG Nunspeet 
Namens: Mw. W.G. Poort, firmant van Vof Poort - Ter Haar, Amersfoort-
sestraat 38, 3751 LK Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De woonbestemming dient te worden gewijzigd in een bedrijfsbestem-

ming conform de reeds jaren aanwezigheid van een bedrijf. 
2. Het perceel van de inspreker ligt in een gebied op de ontwikkelingskaart 

aangeduid als zijnde “toekomstige uitbreidingsrichting werken”. Daarom 
verzoekt de inspreker om zowel de eventuele nieuwe woningen als de 
extra ruimte op te nemen in het ontwerp bestemmingsplan. 

Beantwoording gemeente: 
1. Voor het betreffende perceel is een bedrijfsbestemming niet gerecht-

vaardigd. Het betreft hier namelijk geen bedrijfsmatige activiteiten maar 
enkel stalling van enkele voertuigen. Het bestemmingsplan is niet aan-
gepast. 

2. De toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein van Bunscho-
ten/Spakenburg wordt door middel van een aparte planologische proce-
dure onderzocht en mogelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen hebben 
echter een dusdanige ruimtelijke impact dat deze ter visualisering op de 
ontwikkelingskaart zijn opgenomen. Vooralsnog zijn er echter nog geen 
concrete plannen bij de gemeente bekend voor ontwikkeling van een 
bedrijf.  
Het realiseren van een tweetal nieuwe bedrijfswoningen wordt voor-
alsnog niet mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. Mocht te zijner tijd 
de plannen voor realisatie van een bedrijf en een tweede bedrijfswoning 
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concreet zijn dan zal dit door de gemeente in behandeling worden ge-
nomen. Het bestemmingsplan is vooralsnog niet aangepast. 

31. Poort, M. Kerkepad 11-A, 3754 NP Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Het tegenover het perceel van de inspreker liggende grasland dient de be-
stemming “Wonen” te krijgen voor het ontwikkelen van (senioren)woningen.  

Beantwoording gemeente: 
Het betreffende perceel is gelegen binnen de rode contour van Eemdijk. Het 
verzoek zal daarom bezien moeten worden in het kader van het herzien van 
de bestemmingsplannen Eemdijk of Ringweg-Noord. Het bestemmingsplan 
is daarom niet aangepast.  

32. Schaap, H.R. Smeerweg 20, 3751 LH Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De bouwkavel Smeerweg 20-22 dient te worden vergroot.  
2. De bouwkavel aan de Bisschopsweg dient te worden verplaatst naar het 

oosten, en de achterzijde naar het zuiden.  
3. Men maakt bezwaar tegen de archeologische gebiedsindeling. Dit zorgt 

voor onnodige kosten. 

Beantwoording gemeente: 
1. Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. 

In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting 
van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbe-
voegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende 
bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit 
heeft plaatsgevonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe be-
drijfsbebouwing op dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan 
is niet aangepast. 

2. Het bouwperceel was niet correct ingetekend. Het is daarom conform 
het verzoek van de inspreker aangepast aan de huidige situatie. Dit is 
op de plankaart verwerkt. 

3. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 

33. Schaap, L.J. Eemdijk 135, 3754 NE Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker geeft aan dat de aanduiding voor de archeologische verwach-
tingswaarde van de plankaart dient te worden verwijderd. Dit geldt tevens 
voor de regeling in de voorschriften en de tekst in de toelichting. 

Beantwoording gemeente: 
Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de algemene 
beantwoording onder 3.1. 
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34. Sons, E.P. Biltseweg 49, 3763 LD Soest 
Namens: Dhr. B.H. Koelewijn, Molenstraat 42, 3752 CH Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker verzoekt om het koppelteken van de Fokjesweg 8 en 3 te 

verwijderen, omdat dit een verkeerd beeld geeft van de ontstaansge-
schiedenis. 

2. De aanduiding Zb dient uit het bestemmingsplan de worden verwijderd, 
zodat de mogelijkheid ontstaat om bij beide locaties een bedrijfswoning 
te bouwen. 

3. Op de plankaart ontbreekt een aanwezige ligboxenstal. 
4. In het gebied van de Fokjesweg is volgens de inspreker geen ruimte 

meer voor nieuwe bouwpercelen. Wanneer hier wel gebouwd gaat wor-
den, kan dit schade veroorzaken voor bedrijfsuitbreidingen. 

5. Er dienen mogelijkheden in het plan te worden opgenomen waarin het 
mogelijk wordt om de agrarische bebouwing te gebruiken voor agrarisch 
verwante vormen van bedrijvigheid. Tevens dient het mogelijk te zijn om 
buiten de bebouwing, binnen het bouwperceel te kunnen stallen, wan-
neer dit past binnen het landschap. 

6. De mogelijkheden tot het plaatsen van een windmolen zijn goed. Deze 
dienen alleen hoger te kunnen zijn om rendabel te kunnen zijn. 

7. Er dient een strook te worden aangegeven voor het realiseren van nieu-
we buitenplaatsen in plaats van potentiële locaties. 

Beantwoording gemeente: 
1. Zie beantwoording onder 29 punt 1. 
2. Zie beantwoording onder 29 punt 2. 
3. De betreffende ligboxenstal ligt binnen het bouwperceel. Vanuit juridisch 

oogpunt is het niet noodzakelijk de ligboxenstal in de ondergrond op te 
nemen. Vanuit oogpunt van helderheid naar de inspreker toe is de lig-
boxenstal echter alsnog op de plankaart opgenomen. De plankaart is 
hiervoor aangepast. 

4. Door de ruilverkaveling is nagenoeg alle ruimte voor landbouwgrond in 
het buitengebied reeds aan agrarische bedrijven toebedeeld. Dit bete-
kent dat ruimte voor nieuwe bouwpercelen in het agrarisch kerngebied 
aan de Gasthuisweg, Fokjesweg, Bisschopsweg en Lodijk nagenoeg 
niet meer aanwezig is. Mocht het situatie zich echter voordoen dat een 
nieuw bouwperceel gewenst is dan kan dit door middel van de betref-
fende wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden plaatsvinden. De ge-
meente is van mening dat deze regeling in het plan behouden moet blij-
ven. Door de wijzigingsprocedure is er een nader afwegingsmoment 
waarop de diverse belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen en 
meegenomen in de uiteindelijke beslissing over de betreffende ontwikke-
ling. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

5. Voor een beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de al-
gemene beantwoording in paragraaf 3.1. 

6. In het bestemmingsplan is de bouw van windmolens op of buiten het 
bouwperceel niet toegestaan. De gemeente blijft bij dit standpunt. Het 
bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 
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7. De reactie van de inspreker heeft betrekking op de integrale toekomstvi-
sie van de gemeente Bunschoten uit 2001. De ontwikkeling van nieuwe 
buitenplaatsen aan de westzijde van Bunschoten is echter, conform 
nieuwe inzichten, niet in het bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. De 
gemeente is van mening dat nieuwe buitenplaatsen aan de westzijde 
van Bunschoten, in het agrarisch productiegebied niet wenselijk zijn. 
Daarom is voor dit gebied geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 
de realisatie van een nieuwe buitenplaats. De gemeente blijft bij deze 
beleidskeuze. Het bestemmingsplan is daarom niet aangepast. 

35. Tolboom, M. Zevenhuizerstraat 154, 3751 LD Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. Men wenst een vergroting van het bouwblok voor het realiseren van een 

buitenbak en parkeerplaatsen. 
2. Zou de gemeente kunnen kijken naar de mogelijkheden voor het ontwik-

kelen van ruiterpaden? 

Beantwoording gemeente: 
1. Het bestemmingsvlak wordt zodanig vergoot dat de parkeerplaats bin-

nen het vlak komt te liggen. De plankaart is hierop aangepast. 
2. Vooralsnog ontbreken concrete plannen voor de realisatie van de nieu-

we ruiterpaden. Het bestemmingsplan biedt de planologische mogelijk-
heid om ruiterpaden op te richten op de agrarische gronden. Mits een 
particulier initiatief economisch verantwoord is staat de gemeente niet 
onwelwillend tegenover deze initiatieven. De initiatieven zullen echter bij 
de ruitersportbeoefenaars zelf vandaan moeten komen. Het bestem-
mingsplan  is daarom niet aangepast. 

36. Twillert, E. Eemdijk 171, 3754 NG Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker verzoekt om het bouwkavel te vergroten ten behoeve van ont-
wikkelingen in de toekomst. 

Beantwoording gemeente: 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting van 
het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegd-
heid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwper-
ceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 
niet aangepast.  

37. Valkengoed, B. van, Eemdijk 183-185, 3754 NG Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker verzoekt het bouwperceel groter in te tekenen op de plankaart 
om toekomstige schaalvergroting mogelijk te maken. Deze kavel dient de 
bestemming “Bouwen” te krijgen. 
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Beantwoording gemeente: 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting van 
het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegd-
heid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwper-
ceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 
niet aangepast.  

38. Valkengoed C.R. van, Lodijk 10, 3752 LA Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker verzoekt om vergroting van het bouwperceel, zodat de be-
staande kuilopslagplaten /sleufsilo’s binnen het bouwperceel komen te lig-
gen.  

Beantwoording gemeente: 
Het bouwperceel is aangepast zodat de bestaande sleufsilo’s binnen het 
bouwperceel komen te liggen. Dit is op de plankaart verwerkt.  

39. Vedder J., Bontepoort 20, 3751 LG Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker maakt bezwaar tegen de ligging van het bouwperceel. In plaats 
van noord-zuid gericht verzoekt de inspreker het bouwperceel oost-west ge-
richt op de plankaart aan te geven. Het perceel is hierdoor voor de inspreker 
beter te bereiken. 

Beantwoording gemeente: 
De gemeente is van mening dat het bouwperceel niet moet worden aange-
past. In kader van beeldkwaliteit is situering van bebouwing achter bestaan-
de bebouwing gewenst. Het betreffende bouwperceel heeft de aanduiding 
‘Ai’ gekregen omdat het hier een intensieve veehouderij betreft. De plankaart 
is op het bovenstaande aangepast. 

40. Vedder, Maarschap Z., Eemdijk 12, 3754 NH Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker geeft aan dat de bestemming “Natuur”, die op zijn gehele 

perceel is ingetekend, beperkingen met zich mee brengt voor de toe-
komst van het bedrijf. De bestemming zou daarom een puur agrarische 
bestemming moeten zijn. 

2. De inspreker geeft aan dat de toegerekende landinrichtingsrente nadeli-
ge kosten en consequenties voor de bedrijfsvoering met zich mee 
brengt. 

3. De inspreker geeft aan dat het ingetekende fietspad dat over de kavel 
van het bedrijf loopt, overlast gaat opleveren in de zomer voor de koei-
en. 

4. De Maatweg is als kavelpad toegedeeld zonder overpad van derden. De 
bestemming wegen moet daarom van deze weg worden verwijderd.  

5. Het bouwblok dient te worden vergroot tot 1,5 a 2 ha ten behoeve van 
de bouw van een nieuwe schuur en nieuwe kuilplaten. 
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Beantwoording gemeente: 
1. Het betreffende perceel heeft de bestemming agrarisch gebied met 

landschaps- en natuurwaarden. Na herafweging door de gemeente 
wordt voorgesteld om de betreffende gronden de bestemming “agrarisch 
gebied met landschapswaarden” te geven. In dit gebied is de landbouw 
echter nog steeds de primaire functie. 
Door middel van de gebiedscodes (o) en (v) wordt de bescherming van 
de gronden als weidevogelgebied en gebied voor wintergasten nage-
streefd. De openheid van het gebied (vanwege het overwegende ge-
bruik als grasland), de lage ligging met natte omstandigheden en het 
verkavelingspatroon zijn namelijk bepalend voor de aanwezigheid van 
de weidevogels en wintergasten. Door middel van het opnemen van de 
gebiedscodes o en v wordt de specifieke waarde als weidevogelgebied 
gewaarborgd. Een aparte gebiedscode w  voor weidevogels heeft geen 
toegevoegde waarde ter bescherming van de aanwezige weidevogels in 
het gebied. Dit betekent dat voor het weidevogelgebied en gebied voor 
wintergasten een AL-bestemming in voldoende mate bescherming biedt.  

2. Dit is geen zaak van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 
daarom niet aangepast. 

3. De op de Ontwikkelingskaart aangegeven route-indicatie is puur bedoeld 
als zoekgebied. Langs de Eem is het de bedoeling dat alleen wandelpa-
den aangelegd kunnen worden. De komst en definitieve ligging van deze 
route staat dus nog niet vast. Het staat dus vooralsnog niet vast of deze 
mogelijke routes over de gronden van de inspreker lopen. Deze routes 
zijn alleen realiseerbaar indien de betreffende grondeigenaar op vrijwilli-
ge basis meewerkt. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

4. De openbare toegankelijkheid is geen zaak van het bestemmingsplan. 
De Maatweg behoudt daarom de bestemming “Wegen”. Het bestem-
mingsplan is niet aangepast. 

5. Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting 
van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbe-
voegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende 
bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit 
heeft plaatsgevonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe be-
drijfsbebouwing op dit bouwperceel op te richten. Het bouwperceel was 
niet geheel correct op de plankaart opgenomen. De vorm van het bouw-
perceel is daarom aangepast aan de huidige situatie. 

41. Veldhuizen, D. Amersfoortseweg 32, 3751 LK Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker verzoekt de bestemming wonen op perceel Amersfoortseweg 
32-34 uit te breiden met de functies dienstverlening en bedrijvigheid.  

Beantwoording gemeente: 
In het pand aan de Amersfoortseweg 32-34 zijn een aantal kleinschalige 
kantoorbedrijfjes gevestigd. Daarnaast is er nog sprake van een woonfunc-
tie. Gelet op dit gebruik en het gebruik van het pand in het verleden is een 
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bestemming “Dienstverlening en bedrijvigheid”, waarbinnen ook gewoond 
kan worden gerechtvaardigd. Het bestemmingsplan is aangepast. 

42. Veldhuizen, M. Eemdijk 140, 3754 BL Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker geeft aan dat de tuin in het voorontwerp een agrarische be-
stemming heeft. Deze dient te worden gewijzigd in de bestemming “Erf”. Dit 
erf dient dan tevens als achterkant worden beschouwd.  

Beantwoording gemeente: 
Het bouwvlak van de bestemming Wonen van de inspreker is dichter bij de 
weg gelegd. Via de voorschriften is daarbij opgenomen dat de woonbebou-
wing niet dichter bij de weg gerealiseerd mag worden. De uitbreiding van het 
woningvlak is dus alleen ten behoeve van bijgebouwen en de tuin opgeno-
men. De plankaart en de voorschriften zijn hierop aangepast.  

43. Veldhuizen, M. Zorgboerderij “de Veldmuis” Eemdijk 17, 3754 NB 
Eemdijk 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker heeft momenteel een zorgboerderij aan de Eemdijk 17. In de 
nabije toekomst wil de inspreker starten met een recreatieve neventak, te 
weten boerengolf. Ook wil de inspreker als neventak kinderfeesten gaan or-
ganiseren. Tevens wil de inspreker op bepaalde feestdagen voor publiek 
open gaan. 

Beantwoording gemeente: 
In de voorschriften is reeds een regeling opgenomen om onder voorwaarden 
neventakken bij agrarische bedrijven mogelijk te maken. Hierdoor wordt er 
de nodige flexibiliteit geboden aan de toegestane activiteiten. De door de in-
spreker benoemde nevenactiviteiten vallen binnen de toegestane nevenacti-
viteiten. Mocht de inspreker concrete plannen hebben dan kunnen deze on-
der voorwaarden door middel van de bovengenoemde vrijstelling 
plaatsvinden. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

44. Verbeek, vof. J. Groeneweg 25, 3751 LE Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. Groeneweg 23 en 29 zijn bestemd als “Wonen”, hiertegen dient de in-

spreker bezwaar in. De bestemming moet worden gewijzigd in agrari-
sche doeleinden met een bouwperceel. 

2. Het bouwperceel van de Groeneweg 25 dient te worden vergroot voor 
toekomstige bedrijfsmatige ontwikkelingen. 

Beantwoording gemeente: 
1. Op het perceel Groeneweg 23 is geen agrarisch bedrijf meer gevestigd 

en er is geen milieuvergunning meer aanwezig. Daarom blijft hierop een 
woonbestemming gehandhaafd.  
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Het perceel Groeneweg 29 daarentegen heeft nog wel een vigerende 
milieuvergunning voor een intensieve veehouderij. Daarom is er beslo-
ten om het voor het perceel alsnog een agrarisch bouwperceel op te 
nemen, met een nadere aanduiding ‘Ai’. Dit bouwperceel zal echter ge-
zien het ontbreken van agrarische activiteiten wel strak om de bestaan-
de bebouwing getrokken worden. De plankaart is hierop aangepast. 

2. Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting 
van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbe-
voegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende 
bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit 
heeft plaatsgevonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe be-
drijfsbebouwing op dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan 
is niet aangepast.  

45. Vermeer, Fam. Amersfoortseweg 15, 3751 LJ Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De inspreker geeft aan dat het bouwperceel dient te worden vergroot.  

Beantwoording gemeente: 
Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. In 
het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting van 
het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbevoegd-
heid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende bouwper-
ceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit heeft plaatsge-
vonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe bedrijfsbebouwing op 
dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan is niet aangepast.  

46. Vlastuin, A. Zevenhuizerstraat 168, 3751 LD Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De woonbestemming gegeven op Zevenhuizerstraat 168 dient te worden 
gewijzigd in een agrarische bestemming. Dit om beperkingen voor omlig-
gende bedrijven te voorkomen en om een agrarisch loonwerkbedrijf op te 
richten. 

Beantwoording gemeente: 
Op het perceel Zevenhuizerstraat 168 is geen agrarisch bedrijf meer geves-
tigd en er is geen milieuvergunning meer aanwezig. Daarom blijft hierop een 
woonbestemming gehandhaafd. Het bestemmingsplan is niet aangepast. 

47. Voorburg, B.C.G. Lodijk 9, 3752 LA Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
De door de inspreker aangevraagde vergroting van zijn bouwblok is ver-
keerd ingetekend. De uitbreiding is aan de westkant ingetekend maar dit 
moet aan de oostkant zijn. 
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Beantwoording gemeente: 
De reactie van de inspreker is correct. Het bouwperceel is hierop aangepast. 
Dit is op de plankaart verwerkt. 

48. Wetering, A. van de, Zevenhuizerstraat 269, 3751 LC Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
Het bouwperceel dient te worden vergroot conform de huidige situatie. 

Beantwoording gemeente: 
De opmerking van de inspreker is correct. Dit betekent dat het bouwperceel 
zal worden aangepast conform de huidige situatie. Dit is op de plankaart 
verwerkt. 

49. Wolfshaar, A.R. van de, Amersfoortseweg 23, 3751 LJ Bunschoten 

Samenvatting van de inspraakreactie: 
1. De inspreker verzoekt om het bouwblok te vergroten tot 1,5 ha. Dit in 

verband met toekomstige uitbreidingen. 
2. Er dienen mogelijkheden in het bestemmingsplan te worden opgenomen 

voor het plaatsen van een biomassa installatie.  

Beantwoording gemeente: 
1. Vooralsnog zijn er geen concrete bouwplannen bij de gemeente bekend. 

In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de vergroting 
van het bouwperceel. Indien aan de voorwaarden uit deze wijzigingsbe-
voegdheid kan worden voldaan kan een vergroting van het betreffende 
bouwperceel worden opgenomen in het bestemmingsplan. Indien dit 
heeft plaatsgevonden dan is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe be-
drijfsbebouwing op dit bouwperceel op te richten. Het bestemmingsplan 
is niet aangepast. 

2. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de alge-
mene beantwoording onder 3.1. 
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6.1.3 Resultaten PPC-advies 

Het bestemmingsplan en de commentaarnota zijn verzonden aan de PPC. Het advies 
van de PPC met de beantwoording van de gemeente zijn in de volgende alinea’s op-
genomen. 

Beantwoording PPC-advies 
 
Het provinciaal beleid. 
Het provinciaal ruimtelijk beleid is neergelegd in het streekplan Utrecht. Op de streek-
plankaart heeft het plangebied in hoofdzaak de aanduiding Landelijk gebied 2 met op 
enkele locaties de aanduidingen Landelijk gebied 3 en Landelijk gebied 1. 
Het bestemmingsplangebied heeft in hoofdzaak een agrarische bestemming. Daar-
naast zijn gebieden bestemd als Natuurgebied, Bos, Water, Bedrijven, Maatschappe-
lijke doeleinden en Recreatie. Voorts is het bestemmingsplan getoetst aan de nieuwe 
Handleiding bestemmingsplannen. 
 
Ameradvies: voor kennisgeving aannemen (vka). 
 
Planbeoordeling. 
In uw aanbiedingsbrief, verzonden 26 april 2006, geeft u aan dat uit praktische over-
wegingen er voor is gekozen om op dit moment het bestemmingsplan naar aanleiding 
van het vooroverleg nog niet aan te passen maar dit pas te doen nadat u het advies 
van de Provinciale Planologische Commissie heeft ontvangen. U geeft aan dat uit de 
toegezonden commentaarnota wel blijkt welke wijzigingen zullen worden aangebracht 
naar aanleiding van het vooroverleg en de inspraak.  
De commissie merkt op dat u weliswaar inzicht geeft in de strekking van de wijzigin-
gen doch voor ons is niet helder of de wijzigingen in de voorschriften ook juridisch 
voldoende zijn. Wij betreuren dan ook dat u geen ontwerp-bestemmingsplan om 
commentaar aan de Provinciale Planologische Commissie voorlegt.  
 
Ameradvies: de secretaris van de PPC heeft indertijd ingestemd met de voorgestelde 
procedure, waarbij nog geen planaanpassing zou worden doorgevoerd, alvorens het 
plan aan de PPC zou worden voorgelegd. Uit de commentaarnota blijkt voldoende 
welke inhoudelijke wijzigingen zullen worden aangebracht naar aanleiding van het 
vooroverleg en de inspraak. Verder vka. 

 
Voor zover mogelijk hierbij advies van de commissie over de door u voorgestelde 
wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan ex artikel 10 BRO. 
Wij beperken ons tot de opmerkingen van de vooroverleg-instanties.  
 
A. Gebied ten oosten van Rengerswetering  / Landschappelijke overgang uit-
breiding Rengerswetering 
In het streekplan is het gebied ten oosten van de Rengerswetering aangeduid als 
“Landelijk gebied 2”, waarin niet-agrarische claims zo veel mogelijk moeten worden 
geweerd. U geeft aan dat voor het gebied tussen Rengerswetering en de Laak een 
aparte visie zal worden opgesteld waarin zal worden beschreven welke ontwikkelin-
gen wel en niet mogelijk zijn. Wel geeft u aan dat vanuit het Landschapsontwikke-
lingsplan, de visie buitengebied Eem & Vallei en het Nationaal landschap Arkemheen-
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Eemland wordt gewerkt aan lokale oplossingen voor de problematiek aan de oostzijde 
van de bebouwde kom. Wij achten het gewenst dat de provincie betrokken blijft bij de 
inrichting van het onderhavige gebied.  
 
Ameradvies: het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Arkemheen-
Eemland en vanuit die insteek is de provincie al automatisch betrokken bij ontwikke-
ling en inrichting in het onderhavige (deel)gebied in casu het Nationaal Landschap 
Arkemheen-Eemland. Vka 
 
B. Streekinformatiecentrum - Eemlandhoeve 
Eerder heeft de provincie met ondermeer uw gemeente procesafspraken gemaakt 
over de aanpak van het Nationaal Landschap, deze doch hebben nog niet geleid tot 
concrete plannen. In dat verband is het prematuur om in het gebied ruimte te bieden 
voor een “streekinformatiecentrum”. 
Artikel 4, lid 2 onder d van de voorschriften (versie 18 augustus 2005) dient daarom te 
vervallen. In artikel 4,lid 4 van dit artikel onder e dient te worden aangegeven dat de 
huidige activiteiten van de Eemlandhoeve kunnen worden voortgezet maar niet mo-
gen worden verruimd en dat geen uitbreiding plaatsvindt van de bestaande bebou-
wing. 
 
Ameradvies: In principe akkoord met de voorgestelde gang van zaken, tenzij er door 
de gemeente met de betreffende ondernemer al andere afspraken zijn gemaakt over 
de verdere uitbouw van het streekinformatiecentrum. Uit de gemeente Nijkerk komt 
het bericht dat er bij het stoomgemaal in de polder Arkemheen een bezoekerscentrum 
zal worden gerealiseerd. Het gebied van het NL is evenwel zo groot, dat meerdere 
informatiecentra een educatieve en voorlichtingsfunctie kunnen  vervullen. De Eem-
landhoeve is daar één van. De maximale bebouwing van de Eemlandhoeve wordt 
vastgelegd op 1360 m2, hetgeen overeenstemt met de vergunde oppervlakte. De 
voorschriften zijn hiermee in overeenstemming gebracht.  
 
C. Vrijstelling ander gebruik agrarische bedrijfsbebouwing, artikel 4 en 5 
In deze artikelen is de mogelijkheid opgenomen om agrarische bebouwing te gebrui-
ken voor niet-agrarisch gebruik, zoals natuurvoorlichting en -educatie, ten hoogste 5 
bed-and-breakfast-appartementen, kinderdagopvang, horeca tot maximaal 300 m2. 
De verkeersaantrekkende werking van deze activiteiten kan leiden tot verkeerspro-
blemen. Daarnaast is niet voor al deze activiteiten aangegeven hoeveel oppervlakte 
per categorie toelaatbaar is. 
 
Ameradvies: De verkeersaantrekkende werking is een voorwaarde bij de afweging 
(vrijstelling) voor het toestaan van een nevenactiviteit in vrijkomende agrarische be-
drijfsgebouwen. Het verdient de aanbeveling om nevenactiviteiten  aan een specifieke 
maximum oppervlakte te koppelen. Daarvoor zullen de activiteiten vermeld onder f, h, 
i en j worden voorzien van een maximum oppervlaktemaat. Tevens wordt voorgesteld 
om bij de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling de totale oppervlakte aan 
nevenactiviteiten te koppelen aan een maximum van 25% van de totale bedrijfsbe-
bouwing. Indien nodig zou nog een vrijstelling voor een hoger percentage kunnen 
worden opgenomen. De voorschriften zijn hiermee in overeenstemming gebracht.  
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D. Agrarische bedrijfswoningen 
U geeft aan dat in het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijfswoningen niet meer zal 
worden uitgegaan van een inhoudsmaat van 800 m3, maar van een inhoudsmaat van 
650 m3. Een en ander motiveert u omdat sinds 1 januari 2003 het bouwbesluit een 
hoogte van de verdiepingsvloer voorschrijft van 2,60 m, in plaats van voorheen 2,40 
m. Met een gemiddeld gebruiksoppervlak van 250 m2 neemt de inhoud van de woning 
toe met 50 m3. Wij achten dit aanvaardbaar.  
Daarnaast is nog uitbreiding mogelijk met maximaal 100 m3 via vrijstelling. Deze zal 
afhankelijk worden gesteld van voorwaarden waarbij met inachtneming van de be-
schreven kernkwaliteiten een grotere inhoud aanvaardbaar is. In het plan zal duidelijk 
moeten worden aangegeven hoe deze toetsing aan de kernkwaliteiten zal plaatsvin-
den.   
 
Ameradvies: in overeenstemming met het PPC-standpunt is de inhoudsmaat van alle 
woningen (burger- en bedrijfswoningen) verlaagd van 800 m3 naar 650 m3, die via 
vrijstelling onder voorwaarden naar 750m3 verhoogd zou kunnen worden. Daarbij is in 
de voorschriften een regeling opgenomen, waardoor het mogelijk wordt om een toet-
sing uit te voeren ter bescherming van de kernkwaliteiten van het gebied. 
 
E. Archeologische waarden 
Wij achten het gewenst om in de toelichting aan te geven dat naast het aanlegvergun-
ningenstelsel in het voorschriftenregime een zodanige regeling wordt opgenomen dat 
bij bouwwerken rekening wordt gehouden met bekende archeologische waarden. 
Zolang aan de bouwvergunning geen onderzoeksverplichting kan worden gekoppeld 
dient dit te worden gerealiseerd door middel van een bouwverbod met een vrijstel-
lingsregeling. 
Indien het plan bodemingrepen toelaat in zones met een (middel)hoge verwachting 
volgens de IKAW dient te worden aangegeven dat tijdig een inventariserend veldon-
derzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of de gedachte vindplaatsen daadwerkelijk 
aanwezig zijn. Wij achten het vanzelfsprekend dat dit onderzoek plaatsvindt in het 
kader van de planvorming. 
Indien dit niet het geval is zal een regeling in de voorschriften moeten worden opge-
nomen die garandeert dat het onderzoek tijdig en adequaat wordt uitgevoerd. 
Bovendien achten wij het gewenst dat in de voorschriften wordt opgenomen dat bur-
gemeester en wethouders eerst kunnen besluiten na het inwinnen van het advies van 
de provinciaal planoloog. 
 
Ameradvies: toelichting is aangevuld op het punt van "bij bouwen rekening houden 
met archeologie". Zodra de Archeologiewet in werking treedt, kan de bepaling in de 
voorschriften betreffende Rapportageplicht en voorschriften bij reguliere bouwvergun-
ning als bedoeld in artikel 44, lid 1 Woningwet (art. 19, lid 5) in werking treden (zie art. 
40 Archeologiewet. Verwacht mag worden dat de Archeologiewet in werking treedt 
voor dat dit bestemmingsplan in werking treedt (of kort daarna). Nu (nog) opnemen 
van een bouwverbod plus vrijstelling enkel om een onderzoeksverplichting te kunnen 
instellen, zou te ver gaan, afgezet tegen de verstrekkende werking van een dergelijk 
"bouwverbod" en de met een en ander gepaard gaande bestuurslast. Bovendien valt 
een en ander ook niet goed uit te leggen aan de "burger / belanghebbende". 
Het zou te ver voeren om nu, in de planvormingsfase reeds overal waar een bo-
demingreep zou kunnen plaatsvinden inventariserend veldonderzoek te verrichten; dat 
zou namelijk, in feite het gehele plangebied kunnen betreffen. 
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 Daarom wordt voorgesteld om de rapportageplicht alleen bij een minimum oppervlak-
te van 1000 m2 of meer verplicht te stellen. 
Als zich ergens een ingreep van betekenis (dus meer dan "normaal beheer en onder-
houd") aandient, is een aanlegvergunning nodig.  In dat kader wordt een en ander dan 
afgehandeld.  
Inwinning van het advies van een archeoloog, desgewenst de provinciaal archeoloog, 
is in de voorschriften opgenomen. 
 
F. Luchtkwaliteit 
De gemeente is bezig met het opstellen van een luchtkwaliteitsrapport. De resultaten 
van het onderzoek zullen te zijner tijd in het bestemmingsplan worden verwerkt. Wij 
achten het een goede zaak dat burgers worden geïnformeerd over het concentratieni-
veau. 
 
Ameradvies: de resultaten worden te zijner tijd in de toelichting opgenomen.  
 
G. Industrielawaai 
De situatie over de effecten van Polynorm enerzijds en Vebo anderzijds komt niet 
helder over. Eerder is door de provincie in oktober 2003 een rapport opgesteld waaruit 
blijkt dat de 50 dB(A) contour de zonegrens niet overschrijdt. Wij achten het van be-
lang dat dit rapport als bijlage bij het bestemmingsplan wordt gevoegd en daarnaast 
een en ander ook voor de burger duidelijk wordt.  
 
Ameradvies: De gemeente vindt het toevoegen van het geluidsrapport als bijlage bij 
het plan niet nodig, als de toelichting op dit punt wordt aangevuld.  
 
H. Plankaart. 
De bestemmingsplankaart is nog niet bijgewerkt. 
 
Ameradvies: Dit zal na het PPC-advies alsnog gebeuren. Plankaart wordt aangepast 
conform de in de commentaarnota aangegeven wijze. Vka. 
 
I.  Economische uitvoerbaarheid. 
Het plan heeft voornamelijk een actualiserend en conserverend karakter en is een 
herziening van het verouderde, uit 1985 daterende bestemmingsplan. 
Het bevat geen concrete nieuwe ontwikkelingen waarbij de gemeente financieel be-
trokken is, en kan derhalve economisch uitvoerbaar worden geacht. 
In het plan is geen financieel economische paragraaf opgenomen.   
 
Ameradvies: De opmerking is terecht. In de toelichting zal alsnog van een paragraaf 
over de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan worden op-
genomen. Indien wenselijk zal de huidige commentaarnota tevens als bijlage aan het 
bestemmingsplan worden toegevoegd. 
 
J. Maatschappelijke uitvoerbaarheid.  
In het overleg artikel 10 Bro zijn aanbevelingen gedaan over de voorschriften ten be-
hoeve van de bescherming van hoofdwatergangen. Het verdient aanbeveling om ook 
bij de bestemmingen “Agrarisch gebied met landschapswaarden”en “Agrarische ge-
bied met landschaps- en natuurwaarden” ook “watergangen, sloten en andere water-
partijen” te vermelden.  
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In uw reactie geeft u aan om voor gebieden met de AL-bestemming een convenant op 
te stellen om op die wijze nadere bescherming van aanwezige natuurwaarden in het 
water en op de oevers na te streven. U geeft aan dat met deze constructie hetzelfde 
resultaat wordt bereikt.  
Wij achten het dan van belang dat u in de voorschriften opneemt dat, indien de onder-
handelingen over de instelling van een convenant over de te bereiken doelen in een 
impasse raken en binnen een vooraf gestelde tijdsperiode geen resultaat wordt be-
reikt, direct een adequaat aanlegvergunningstelsel van kracht wordt. 
 
Ameradvies: Akkoord met een wijziging van de voorschriften, indien bedoeld wordt dat 
de doeleindenomschrijving van de betreffende agrarische bestemmingen (AL en ALN) 
moet worden aangevuld. De aan de agrarische bestemmingen gekoppelde natuur- 
en/of landschapswaarden worden mede veiliggesteld door het aanlegvergunningstel-
stel (o.a. verkavelingspatroon). Ten aanzien van een mogelijk convenant kan worden 
opgemerkt dat dit nog moet worden opgesteld. Tot die tijd zal een aanlegvergunning-
stelsel van kracht zijn; en na die tijd als achtervang.  
 
3. Conclusie  
Door de gemeente is aangegeven dat de wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan 
zullen worden verwerkt. Echter, op dit moment is een volledige beoordeling van het 
bestemmingsplan nog niet mogelijk.  
 
Ameradvies: het spreekt voor zich dat dit nog moet gebeuren. vka. 
 
4.Toepassing artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Op grond van onze beoordeling zullen wij gedeputeerde staten adviseren voor dit 
bestemmingsplan geen algemene verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af te geven. 
 
Ameradvies: het is jammer maar begrijpelijk, dat een algemene verklaring van geen 
bezwaar door GS nu niet kan worden afgegeven. vka. 
 

Beantwoording schriftelijke ronde van PPC-instanties 
 
RWS - IJssellmeergebied (brief WSO 9379 dd 08/11/05 ) 
Gevraagd wordt of de vrijwaringszones langs de primaire waterkeringen (175m ipv 
150m buitendijks en 100m binnendijks opgenomen worden en in planschriften en 
plankaart verwerkt zullen worden. 
 
Ameradvies: Het spreekt voor zich dat dit nog moet gebeuren. vka. 
 
NMU – Natuur en Milieu Utrecht (brief dd 09-08-06) 
a. Afstemming op beleid Nationaal Landschap 
Het gehele buitengebied van Bunschoten maakt onderdel uit van het Nationaal Land-
schap Arkemheen-Eemland. Dit vereist een duidelijke afstemming met het beleid dat 
voor het Nationaal Landschap ontwikkeld is en wordt. Onduidelijk is hoe dit nu ge-
beurt. 
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Ameradvies: In het plan zal een nadere afstemming plaatsvinden om de kernkwalitei-
ten van het gebied te beschermen door bij vrijstelling en wijziging deze kernkwaliteiten 
als toetsingscriterium te hanteren. vka. 
 
b. Industriegebied zuidzijde op ontwikkelingskaart 
Een industriegebied aan de zuidzijde van Bunschoten past niet binnen het Nationaal 
Landschap. NMU heeft bezwaar tegen deze aanduiding op de ontwikkelingskaart. 
 
Ameradvies: Het op de OK aangegeven industriegebied maakt deel uit van de Struc-
tuurvisie 2015, die door de gemeenteraad is vastgesteld. De aanduiding op de ontwik-
kelingskaart komt overeen met dit vastgestelde beleid. Door opname op de OK wor-
den ontwikkelingen die hier haaks op staan getoetst. vka. 
 
c. ALN-bestemming  
NMU heeft bezwaar tegen de AL-bestemming voor weidevogelgebieden in de polders 
van de gemeente Bunschoten. Gepleit wordt voor het toekennen van de ALN-
bestemming met de gebiedscode (w) voor weidevogels. Naast bescherming van de 
openheid (en rust) en het verkavelingspatroon (v) zou de NMU ook graag de grondwa-
terstand, het beheer en gebruik van de gronden, de rust en stilte en duisternis willen 
vastleggen in het bestemmingsplan. 
 
Ameradvies: De grond- en oppervlaktewaterstand wordt geregeld in de Keur en het 
Peilenbesluit van het waterschap. Rust en stilte is veiliggesteld door bescherming van 
de openheid en het verbieden van bebouwingsmogelijkheden buiten de bestaande 
bouwpercelen. Duisternis van de polder wordt alleen langs bestaande doorgaande 
wegen en bij paardebakken verstoord. Nieuwe wegen worden niet aangelegd en 
paardebakken buiten het bouwperceel zijn verboden. Het beheer en het gebruik van 
de grond is geregeld via de bestemming, waarbij bebossen en kwekerijen verboden 
zijn. Verder wordt een convenant voorgesteld om het grondgebruik af te stemmen op 
bovengenoemde kernkwaliteiten van dit gebied. Dit bij elkaar moet genoeg zijn om 
deze kwaliteiten te beschermen. vka. 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

Het onderhavige bestemmingsplan is in hoofdzaak een conserverend bestemmings-
plan. De huidige situatie wordt vastgelegd en planologisch-juridisch geregeld. Er wordt 
niet voorzien in grootschalige ontwikkelingen. Eventuele kleinschalige ontwikkelingen 
die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt betreffen uitsluitend particuliere 
initiatieven. Aan de uitvoering van het bestemmingsplan zijn voor de gemeente geen 
kosten verbonden. Een onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid is dan ook 
achterwege gebleven. 
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BIJLAGE 1: VERSLAG WATERSCHAPSOVERLEG 
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BIJLAGE 2: ARCHEOLOGISCH WAARDEVOLLE GEBIEDEN  

 
 

mon.nr omschrijving periode waardering
11518 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van zeer hoge archeologische waarde
11519 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van zeer hoge archeologische waarde
11520 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van hoge archeologische waarde
11521 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van hoge archeologische waarde
11522 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van hoge archeologische waarde
11523 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van hoge archeologische waarde
11531 Sporen van bewoning Mesolithicum Terrein van archeologische betekenis
12265 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12266 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12267 Sporen van bewoning Paleolithicum laat Terrein van archeologische betekenis
12268 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12269 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12270 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12271 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12272 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12273 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12274 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12275 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12276 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12277 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12278 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
12279 Huisterp Middeleeuwen laat Terrein van archeologische betekenis
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BIJLAGE 3: LUCHTKWALITEIT    

 
 

Inclusief zeezoutcorrectie (4ug/m3) Inclusief zeezoutcorrectie (6 dagen)
Afstand tot wegas (m) Afstand tot wegas (m) Afstand tot wegas (m)

Intensiteit 5 10 15 20 25 Intensiteit 5 10 15 20 25 Intensiteit 5 10 15 20 25
2500 27 26 25 25 24 2500 24 24 23 23 23 2500 20 19 18 18 18
5000 30 29 27 26 25 5000 25 24 24 24 23 5000 23 21 20 19 18
7500 33 31 29 28 27 7500 26 25 25 24 24 7500 27 24 22 20 19

10000 34 32 30 28 27 10000 27 26 25 24 24 10000 28 25 22 21 20
15000 38 35 32 30 29 15000 29 27 26 25 24 15000 39 29 25 22 21
20000 41 37 34 32 30 20000 31 29 27 26 25 20000 50 38 28 25 22

Inclusief zeezoutcorrectie (4ug/m3) Inclusief zeezoutcorrectie (6 dagen)
Afstand tot wegas (m) Afstand tot wegas (m) Afstand tot wegas (m)

Intensiteit 5 10 15 20 25 Intensiteit 5 10 15 20 25 Intensiteit 5 10 15 20 25
2500 25 24 24 23 23 2500 22 22 22 21 21 2500 15 15 15 14 14
5000 28 26 25 24 24 5000 23 22 22 22 22 5000 17 16 16 15 15
7500 30 28 27 25 25 7500 23 23 22 22 22 7500 19 17 16 16 15

10000 31 29 27 26 25 10000 24 23 22 22 22 10000 20 18 17 16 15
15000 34 32 29 27 26 15000 25 24 23 23 22 15000 23 20 18 17 16
20000 37 34 31 29 28 20000 26 25 24 23 23 20000 27 23 20 18 17

Inclusief zeezoutcorrectie (4ug/m3) Inclusief zeezoutcorrectie (6 dagen)
Afstand tot wegas (m) Afstand tot wegas (m) Afstand tot wegas (m)

Intensiteit 5 10 15 20 25 Intensiteit 5 10 15 20 25 Intensiteit 5 10 15 20 25
2500 22 21 20 20 20 2500 21 21 20 20 20 2500 13 13 13 13 13
5000 24 23 22 21 20 5000 21 21 21 21 20 5000 14 14 13 13 13
7500 26 24 23 22 21 7500 22 21 21 21 21 7500 15 14 14 13 13

10000 26 25 23 22 21 10000 22 21 21 21 21 10000 16 15 14 13 13
15000 29 27 25 23 22 15000 23 22 22 21 21 15000 17 16 15 14 14
20000 32 29 27 25 23 20000 24 23 22 21 21 20000 19 17 16 15 14

2005
PM10 - overschrijdingen grenswaarde (max. 35 toegestaan)

2010 2010 2010

2005
NO2 - concentratie [ug/m3]

2005
PM10 - concentratie [ug/m3]

NO2 - concentratie [ug/m3] PM10 - concentratie [ug/m3] PM10 - overschrijdingen grenswaarde (max. 35 toegestaan)

NO2 - concentratie [ug/m3] PM10 - concentratie [ug/m3] PM10 - overschrijdingen grenswaarde (max. 35 toegestaan)

2015 2015 2015
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BIJLAGE 4: VERSLAG INSPRAAKAVOND 

Verslag inspraakavond voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2005 
 

Plaats:  Gemeentehuis Bunschoten 
Datum: 6 september 2005 
Tijd:   19.30-20.35 uur 
 
Aanwezig: 
• gemeente: Wethouder W. Huijgen, dhr. H. Reijnen, dhr. K. Ruisendaal, dhr. van 

den Heuvel, dhr. R. Gmelig Meyling. 
• Amer Adviseurs: Henk van Paassen, Dave Rüter, Willem Heesen 
 
De inspraakavond is bezocht door circa 50 belangstellenden. (zie presentielijst) 
 
Opening van de avond door dhr. Wim Huigen, wethouder Ruimtelijke Ordening.  
Hierbij wordt expliciet genoemd dat de deadline voor het indienen van zienswijzen en 
bezwaren is vastgesteld op uiterlijk 6 oktober 2005.  
 
Dit bestemmingsplan is nodig vanwege het feit dat het vigerende bestemmingsplan 
stamt uit 1984. Dit dient nodig te worden geactualiseerd mede in het licht van nieuw 
beleidskader en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.  
 
Dhr. Henk van Paassen geeft een nadere toelichting op het bestemmingsplan en wijst 
er op dat men het gehele bestemmingsplan terug kan vinden op de gemeentelijke 
website (www.bunschoten.nl). Daarna geeft dhr Van Paassen een korte presentatie 
over het bestemmingsplan buitengebied. 
 
Tijdens de presentatie is er geen gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de pre-
sentatie kunnen informatieve vragen gesteld worden. In en na de pauze is de moge-
lijkheid om aan de hand van de kaarten specifieke vragen te stellen aan de medewer-
kers van Amer Adviseurs en/of de aanwezige ambtenaren van de gemeente 
Bunschoten.  
 
 
De plenair gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn: 
 
Naam Vraag Antwoord 
Dhr. J. Huigen Het plan moet 10 jaar mee gaan. De 

suggestie wordt gewekt dat de wijzi-
gingsbevoegdheid soepeler gaat worden. 
Misschien blijkt na 5 jaar dat het plan niet 
flexibel genoeg is.  

De mate waarin wijzigingen 
zijn toegestaan hangt af van 
de heden ten dage aanwezige 
situatie. Na 5 jaar kan dit na-
tuurlijk anders zijn, maar dit 
plan lijkt flexibiliteit genoeg te 
hebben. 

Dhr. J. Huigen Is de procedure voor wijzigingen verge-
makkelijkt? 

In dit plan is sprake van de 
bekende planologische proce-
dures. Door de nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening gaat dit 
eventueel sneller, maar dit is 
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koffiedik kijken. Ten opzichte 
van andere plannen is deze 
zeer flexibel. 
 

Dhr. Nieuwboer Er is een nieuw plassengebiedje aanwe-
zig voor verschillende vogels. Door de 
windmolens in de Flevopolder sterven er 
veel vogels. Er wordt geen rekening ge-
houden met de aanvliegroute van de 
vogels.  

Dit is een zaak van de ge-
meenten in Flevoland. Hier-
over is onderzoek gaande. In 
dit plan worden er geen nieu-
we windmolens gebouwd. Er 
worden ook niet nadrukkelijk 
meer plassen aangelegd. 

Dhr. van Houtere Is er meer natuurgebied in het buitenge-
bied te verwachten binnen de komende 5 
jaar? 

De natuurontwikkeling vindt 
met name plaats in het buiten-
dijksgebied langs de Eem. 
Nieuwe natuurgebieden in het 
binnendijks gebied zijn voor-
alsnog niet aan de orde. 

Mevr. Koelewijn Is het mogelijk om windmolens als ne-
venactiviteit te hebben? 

Op verzoek is er een moge-
lijkheid tot het plaatsen van 
een windmolen, maar deze zal 
dan alleen bestemd zijn voor 
het eigen bedrijf. (Later toege-
voegd: windmolens zijn na-
drukkelijk uitgesloten binnen 
het plangebied) 

Dhr. Schaap Er staan een aantal archeologische ver-
wachtingen aangegeven op de kaart. In 
het vigerende bestemmingsplan is dit niet 
het geval. Wat zijn hiervan de gevolgen  
voor het bouwen? 

Er is hier sprake van wetge-
ving vanuit de Europese Unie. 
Bij nieuwbouw dient er vooraf 
een archeologisch vooronder-
zoek te worden gedaan om 
vast te stellen of er archeolo-
gische resten kunnen worden 
aangetroffen op de betreffen-
de gronden. Wanneer er 
waarde wordt aangetroffen 
kan dit gevolgen hebben voor 
de bouwplannen. Dit betekent 
echter niet dat het bouwen 
zowieso onmogelijk is. 

Dhr. Schaap De maximale hoogte van een mestsilo 
staat op 6 meter. Is dit niet wat aan de 
lage kant? 

Er zal worden gekeken of de 
mogelijkheid bestaat deze 
maat op te schroeven. Mis-
schien kan er hierdoor meer 
flexibiliteit in het plan worden 
aangebracht voor het realise-
ren van hogere bouwwerken 
(silo’s).  

Mevr. Koelewijn Kunt u concreet wat aangeven over na-
tuur en cultuurontwikkeling van bijvoor-
beeld de ontwikkeling van nieuwe bui-

Door de uitbreiding van het 
aantal woningen in de omge-
ving, ontstaat er een recrea-
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tenplaatsen? tieve druk op het buitengebied. 
Deze druk dienen wij te facili-
teren. Het ontwikkelen van 
landgoederen en nevenactivi-
teiten kunnen hier meer moge-
lijkheden aan geven. 

Dhr. Adema Voor wonen geld een maximum van 
800m3 plus 100m2 voor bijgebouwen. Hoe 
zit dit met uitbreiden, bijvoorbeeld ook bij 
sloop en nieuwbouw? Is het mogelijk om 
bv 100m2 aan hoofdbebouwing op te 
richten? 

Bij nieuwbouw dient rekening 
gehouden te worden met on-
der andere de rooilijn, vastge-
stelde afstanden, beeldkwali-
teit en welstand. Het aantal m2 
staat voor wonen niet vast. 
Wel zijn woningen toegestaan 
tot een grote van 800 m3. De-
ze 800 m3 kan echter nog een 
discussiepunt met de Provin-
cie Utrecht worden. De provin-
cie stond tot nu toe woningen 
tot 600 m3 toe. De gemeente 
wil meer dan 600 m3. Dit is 
dus nog even afwachten. 

Dhr. Huigen Zijn er ook mogelijkheden voor nevenac-
tiviteiten voor niet-agrariërs (burgerwo-
ningen)? 

Vooralsnog niet. Er zijn echter 
voorbeelden van andere nieu-
we bestemmingsplan waar 
momenteel gekeken wordt of 
nevenactiviteiten bij niet-
agrariers tot de mogelijkheid 
zou kunnen gaan behoren.Een 
voorbeeld hiervan is het toe-
staan van “Bed en Breakfast” 
bij woningen. 

 
Na deze plenaire vragen te hebben gesteld is er een mogelijkheid om bij de kaarten 
specifieke vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente Bun-
schoten en aan de aanwezigen van Amer Adviseurs. Een ieder die vragen heeft wordt 
opgeroepen om die zonodig ook schriftelijk bij de gemeente Bunschoten in te dienen 
voor 6 oktober a.s. 
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