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1. INLEIDING 
 
1.1 AANLEIDING EN DOEL 
 
Deze onderbouwing behandelt de ruimtelijke aspecten van de realisatie van een 
nieuwe woning aan de Derde Zijweg 6 in Mijdrecht, voor de familie Bos-Wilgers. 
De heer Bos is opgegroeid op de boerderij van zijn ouders, aan de Derde zijweg 7 
te Mijdrecht, die daar melkveehouderij runden. 
 
In 1959 vroegen zijn ouders een bouwvergunning aan voor het bouwen van een 
nieuwe burgerwoning op nummer 6, zodat ze daar konden gaan wonen en van 
hun oude dag genieten. 
De vergunning is verleend door Gemeente Mijdrecht, en in 1960 is de woning 
gebouwd. Toen een van de broers van dhr Bos de boerderij over nam, zijn de 
heer en mevrouw Bos sr. in de nieuwe woning op nummer 6 gaan wonen, en 
hebben dat gedaan tot maart 2015. Sindsdien staat de woning leeg. 
 
De initiatiefnemers, de heer Bos en mevrouw Wilgers hebben de wens om op het 
perceel een nieuwe woning te bouwen, om daar zelf te gaan wonen. 
 
1.2 PLANGEBIED 

 
Afbeelding 1. Ligging plangebied. 
 
Het plangebied voor de nieuwe woning ligt aan de Derde Zijweg 6 in Mijdrecht, 
gemeente De Ronde Venen. 
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1.3 GELDENDE BESTEMMINGSPLAN 
 
Het vigerend bestemmingsplan Buitengebied dateert van december 2000. De 
locatie vormt in dit bestemmingsplan één bouwvlak met de boerderij ten 
noordoosten, Derde Zijweg 7 die is bestemd voor Agrarische Bedrijfsdoeleinden.  
In totaal mag binnen dit bouwvlak één bedrijfswoning aanwezig zijn. Deze woning 
is reeds aanwezig bij de boerderij. 
 
Toch is op nr.6 ook een woning gebouwd, die door de gemeente is vergund in 
1959. 
 
De doelstelling van deze ruimtelijke onderbouwing is aan te tonen dat het 
voorgenomen plan voor de bouw van de nieuwe woning inpasbaar is binnen de 
randvoorwaarden van ruimtelijke ordening en milieu. 
 
 
1.4 OPZET VAN HET PLAN 
 
De nieuwe woning wordt een ‘schuurwoning’, met een karakter dat past in het 
landelijk gebied. De woning komt in het bouwvlak zoals dat in het vigerende 
bestemmingsplan is opgenomen, met rechts van de woning een bijbehorend 
bouwwerk, met eenzelfde architectuur. De bestaande toegangsbrug rechts blijft in 
stand. De bestaande woning ligt 3 meter dichter aan de weg, op de voorzijde van 
het perceel (afbeelding 2, gestippeld). Deze zal na de bouw van de nieuwe 
woning worden gesloopt. 
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Afbeelding 2. Situatietekening bouwplan nieuwe woning.. 
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2. BELEIDKADER 
 
2.1 RIJKSBELEID 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) & Barro (2011)  
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar 
met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop 
zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur 
met elkaar verbindt. Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is 
daarvoor nodig. De verschillende beleidsnota's op het gebied van ruimte en 
mobiliteit zijn gedateerd door nieuwe politieke accenten en veranderende 
omstandigheden zoals de economische crisis, klimaatverandering en 
toenemende regionale verschillen onder andere omdat groei, stagnatie en krimp 
gelijktijdig plaatsvinden. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een 
nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is 
de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 
  
Doelen  
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen 
om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de 
middellange termijn (2028):   Het vergroten van de concurrentiekracht van 
Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van 
Nederland;   Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de 
bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;   Het waarborgen van een 
leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 
  
Nationale belangen  
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen 
die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om 
kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones, 
nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, 
militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met 
het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en 
gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen.  
De beoogde ontwikkeling valt niet onder één van de nationale belangen. De 
ontwikkeling draagt hierdoor enerzijds niet bij aan het realiseren van het 
rijksbeleid, maar is evenmin in strijd met dit beleid. Het rijksbeleid staat de 
uitvoering van het plan zodoende niet in de weg.  
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2.2 PROVINCIAAL-/ REGIONAAL BELEID 
 
Provinciaal beleid Utrecht 
De provincie Utrecht heeft haar provinciale beleid verwoord in haar Structuurvisie 
en de Verordening Ruimte. Voor beiden zijn de rode contouren van belang, wat 
tegenwoordig het bestaande bebouwde gebied betreft. Het plangebied is buiten 
de rode contouren gelegen maar dit is geen beperking voor het plan, omdat 
woningen ook buiten de rode contouren aanwezig mogen zijn. Bovendien is hier 
sprake van een bestaande situatie. 
 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Utrecht 2011 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (verder: PRS) is het ruimtelijk beleid 
van de provincie Utrecht voor de periode tot 2025 vastgelegd. In de PRS is 
bepaald welke plannen en doelstellingen van provinciaal belang worden geacht, 
welk beleid hierbij hoort en hoe hier verder uitvoering aan wordt gegeven. 
 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (verder: PRV) die gezamenlijk met de 
PRS is opgesteld wordt uitvoering gegeven aan het beleid. 
 
De provincie heeft ervoor gekozen om vooral de eigen kracht van de regio te 
blijven ontwikkelen. Hierbij wordt van de regio verwacht dat zij waar zij goed in is 
blijft versterken. 
Hiertoe wordt ervan uitgegaan dat een sterke regio aantrekkelijk is om te wonen, 
te werken en te recreëren. Dit heeft als consequentie dat er voldoende woningen 
en een diversiteit aan woningen moeten zijn, waarbij een – daarbij horend – goed 
voorzieningenniveau aanwezig moet zijn. Ook dient de provincie bereikbaar te 
zijn en een concurrerend vestigingsmilieu te bieden voor de kennisindustrie en 
creatieve bedrijven. Tenslotte heeft dit als consequentie en beleidsvoornemen dat 
de provincie haar aantrekkelijke en (be)leefbare natuur en landschappen moet 
behouden. 
 
De ambitie is om in 2040 als provincie klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. 
Om dit te kunnen halen moet bij ruimtelijke ontwikkeling nu al rekening houden 
met deze ambitie. Onderdeel hiervan is de groei van duurzame energiebronnen 
en het gebruik van de technische mogelijkheden hiertoe. 
 
In de Provinciale Verordening geeft artikel 4.2 aan dat in het landelijk gebied een 
ongebreidelde uitwaaiering van stedelijke functies moet worden voorkomen, wat 
betekent dat verstening wel is toegestaan maar onder strikte voorwaarden. Dit 
artikel heeft echter geen betrekking op reeds bestaande gebouwen waarover 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hiertegen niet meer zal worden 
opgetreden of kan worden opgetreden. Het vervangen van deze gebouwen valt 
hier ook onder. Om deze reden is een landschappelijke inpassing niet nodig. Op 
grond van vaste jurisprudentie kan een gemeente niet handhavend meer 
optreden, indien zij lange tijd een bepaalde situatie heeft gedoogd. In onderhavige 
situatie is al langere tijd een vergunde woning aanwezig op het perceel. 
 
Doordat sprake is van een kleine ontwikkeling, waarbij voornamelijk sprake is van 
een bestaande situatie, is geen sprake van aantasting van de kernwaarden van 
het gebied. De ontwikkeling is hiermee niet in strijd met het beleid van de 
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Provincie Utrecht. In het emailbericht van 7 oktober 2016 is dit namens 
gedeputeerde staten bevestigd.  
 
 
2.3 GEMEENTELIJK BELEID 
 
Structuurvisie. 
Op 17 oktober 2013 heeft de gemeente  de ‘Structuurvisie de Ronde Venen’ 
vastgesteld. Hierin zijn de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en de 
hoofdzaken van het gemeentelijk ruimtelijk beleid op lange termijn beschreven.  
 
Uitgangspunt in de structuurvisie is behoud en versteking van de kwaliteit van het 
bestaande landschap. Het plangebied ligt in een droogmakerijzone, waarvoor het 
volgende beleid is opgestled: 
* De grote variatie aan landgebruik (woongebieden, grasland, glastuinbouw, 
natuurontwikkeling en recreatie) geeft karakterverschillen per droogmakerij. De 
mate waarin de zogenoemde rationele kavelstructuur in vaste maten nog 
aanwezig is, is één van deze verschillen. Behoud en versterking van deze 
rationele structuur wordt bij ontwikkelingen nagestreefd.  
* Variaties in openheid door verschillen in de aanwezige functies en bebouwing, 
worden behouden en vormen een criterium bij ontwikkelingen (waaronder de 
keuzes voor wegbeplanting).  
* Kreekruggen in de droogmakerijen zijn van grote landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde en worden beschermd. 
 
Het plan voor de nieuwe woning past in dit beleid. De bestaande woning wordt 
vervangen, waarbij de structuur en de openheid van het landschap in stand blijft. 
De woning wordt binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan gebouwd en 
heeft geen invloed om de stroomruggen structuur. 
 
Bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan is Buitengebied en dateert van december 2000. 
De locatie vormt in dit bestemmingsplan één bouwvlak met de boerderij ten 
noordoosten, Derde Zijweg 7 die is bestemd voor Agrarische Bedrijfsdoeleinden.  
In totaal mag binnen dit bouwvlak één bedrijfswoning aanwezig zijn. Deze woning 
is reeds aanwezig bij de boerderij. 
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Afbeelding 3. Plankaart vigerend bestemmingsplan. 
Het ontwerp voor de nieuwe woning met bijbehorende bouwwerk is gemaakt 
binnen de voorschriften van artikel 15 - Woondoeleinden. Hierin staat 
omschreven dat een hoofdgebouw binnen het bouwvlak mag worden gebouwd, 
met een maximale inhoud van 600 m3, goothoogte 3 meter, en hellingshoek van 
de kap tussen 30 en 50 graden. Het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen mag 
maximaal 50 m2 zijn met een goot- en nokhoogte van 3 respectievelijk 4,5 meter. 
 
 
 
3. INVENTARISATIE PLANGEBIED 
 
3.1 RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
Het perceel Derde Zijweg 6, ligt ten westen van Mijdrecht, in het agrarisch gebied, 
de droogmakerijzone. Dit gebied kenmerkt zich door een rationele kavelstructuur 
en slotenpatroon. De verspreid liggende bebouwing zorgt voor een afwisseling 
van open en gesloten delen, aan weerszijde van de weg. 
Het profiel van de weg bestaat uit een symmetrische opbouw met bermen en 
langssloten. 
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Afbeelding 4. Huidige situatie en landschap. 

 
Afbeelding 5. Huidige situatie en landschap. 
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Afbeelding 6. Huidige situatie en landschap. 
 
 
3.2 FUNCTIONELE STRUCTUUR 
De bebouwing langs de Derde Zijweg bestaat uit verspreid gelegen vrijstaande 
woningen, en boerderijen. Parkeren gebeurt structureel op de percelen zelf, de 
weg laat hiervoor geen ruimte. De bestaande woning op het perceel, bouwjaar 
1959 is een gemetselde woning met een pannengedekt zadeldak, een kelder en 
een aangebouwde bijkeuken. De woning heeft 4 kamers. Achter op het erf staat 
een tweetal tuinhuisjes en een bergruimte. 
De kern Mijdrecht ligt ten zuidoosten van het plangebied. 
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4. STEDEBOUWKUNDIGE VISIE 
De gewenste ontwikkeling bestaat uit een nieuwe vrijstaande woning, met 
bijbehorend bouwwerk. Deze zal worden gebouwd binnen het bouwvlak in het 
bestemmingsplan. 
Woning en bijgebouw krijgen het karakter van een schuur, rechthoekige 
plattegrond, met zadeldak. De gevels bekleed met houten delen. De nokrichting 
haaks op de weg, overeenkomstig de typologie langs de gehele Derde Zijweg. 
De bestaande toegangsbrug wordt gehandhaafd, en het terrein wordt 
landschappelijk ingericht, met materialen en verhardingen passend in het landelijk 
gebied. Woonkamer, en terras worden gesitueerd aan de achterzijde, voor de 
orientatie op de polder. 
Hoewel het kadastraal eigendom veel groter is, wordt de ruimtelijke schaal van 
het perceel bepaald door de bestaande sloten en bomen, die grotendeels in tact 
blijven. 
 
 
 
  

Marco Bruijnes Architecten BV/ 477 GRO  Pagina 12 van 19 



 
 
 
 
 

 

5. MILIEU- EN ANDERE PLANOLOGISCHE ASPECTEN 
 
5.1 BEDRIJVIGHEID 
 
5.1.1. WETTELIJK KADER 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de 
aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals 
woningen:  

- ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden 
gegarandeerd;  

- rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de 
betreffende bedrijven.  

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en 
nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen, wordt hier gebruik gemaakt 
van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).  
 
5.1.2. MILIEUZONERING 
Met het voorliggende plan wordt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk 
gemaakt. Woningen zijn geen hinderlijke functies,wel hindergevoelige functies. 
Woningen vallen niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. 
In de directe omgeving liggen voornamelijk agrarische bedrijven, en woningen. 
Ten noorden en ten zuiden van de nieuw te bouwen woning liggen de agrarische 
bedrijven Derde Zijweg 7 resp. 8 (inrichting categorie 3.2), op ruim 100 meter 
afstand. Deze afstand is, op grond van de VNG-publicatie, groot genoeg. 
Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.  
 
5.1.3 WET MILIEUBEHEER 
Wonen is een niet milieuvergunningplichtig gebruik. 
 
 
5.2 BODEM 
 
5.2.1 WETTELIJK KADER 
In artikel 2.4.1, lid 1 van de Bouwverordening is bepaald dat een 
omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op een 
zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de 
gezondheid van de gebruikers of het milieu.  
 
5.2.2 INVENTARISATIE BODEMKWALITEIT 
De eigenaar/ aanvrager heeft een verkennend onderzoek volgens NEN 5740 
laten uitvoeren. De conclusie van het rapport is dat de bovenlaag (door ophoging 
in het verleden) licht verontreinigd is met lood. De onderlaag is niet verontreinigd. 
Het grondwater is licht verontreinigd met som xylenen en som dichlooretheen. 
 
5.2.3 BEOORDELING BODEMKWALITEIT 
Milieuhygienisch gezien vormen de uitkomsten van het bodemonderzoek geen 
bezwaar tegen de gewenste bouw van de nieuwe woning. 
 
 
5.3 GELUID 
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5.3.1 WETTELIJK KADER 
Woningen zijn geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze zijn gelegen 
binnen de geluidszone van een weg, op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 
akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 
 
5.3.2 VERKEERSLAWAAI 
Voor de Derde Zijweg geldt een inrijverbod m.u.v. bestemmingsverkeer. Deze 
weg heeft derhalve een geluidzone. Voor de breedte van een geluidzone geldt in 
het buitenstedelijk gebied een maat van 250 meter aan weerszijden van de weg. 
De woning ligt dus in de geluidzone. De geluidhinder wordt berekend aan de hand 
van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt 
weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde 
geluidsniveau over een etmaal. 
De voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB dan wel de maximaal toelaatbare 
hogere waarde, voor stedelijke situaties Lden = 63 dB(na aftrek op grond artikel 
110g Wgh). Voor buiten stedelijke situaties geldt er een maximale hogere 
grenswaarde van Lden = 53 dB (na aftrek op grond van artikel 110g Wet 
geluidhinder, cq artikel 3.4 van het Reken en Meetvoorschrift 
Wegverkeerslawaai). Bij het bepalen van geluidsbeperkende maatregelen geldt 
de volgorde van voorkeur: 
- bronmaatregelen; 
-overdrachtsmaatregelen; 
-gevelmaatregelen. 
Het begrip vervangende nieuwbouw is hier van toepassing voor een 
buitenstedelijke situatie, er geldt een maximale hogere grenswaarde van Lden = 
58 dB (na aftrek ex. artikel 110g Wgh). 
Gelet op de grotere afstand (3 meter) van de nieuwe woning tot het wegvlak met 
een inrijverbod m.u.v. bestemmingsverkeer het niet aannemelijk dat de 
voorkeurswaarde van 58 dB wordt overschreden. Dit zal bij besluitvorming nader 
worden beargumenteerd met onderzoek conform de SRM-2 methode. 
 
5.3.3 VLIEGTUIGLAWAAI 
Op grond van artikel 8.8, lid 1 van de Wet luchtvaart wordt bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan voor een gebied dat is gelegen binnen het 
luchthavengebied of het beperkingenge- bied, het Luchthavenindelingbesluit (LIB) 
in acht genomen.  Het LIB bevat de ruimtelijke maatregelen op rijksniveau in 
verband met de luchthaven Schiphol. Derde Zijweg 6 ligt niet in het LIB gebied. 

 
 
5.4 EXTERNE VEILIGHEID 
 
5.4.1 WETTELIJK KADER 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende 
aspecten te worden gekeken, namelijk:  

- bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de 
externe veiligheid;  

- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door 
buisleidingen.  
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5.4.2 INVENTARISATIE RISICOBRONNEN 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten 
van belang, te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een 
ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende 
het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR 
wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel 
infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een 
bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het 
bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de 
oriëntatiewaarde overschrijdt.  
 
5.4.3 BEOORDELING RISICO’S 
Uit de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de omgeving van het 
plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Daarnaast vindt er geen 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, het water of door 
buisleidingen dat van invloed is op de risicosituatie in het plangebied.  
Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
 
 
5.5 LUCHTKWALTIEIT EN GEUR 
 
5.5.1 WETTELIJK KADER 
In het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) is bepaald in welke gevallen een 
project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden 
hoeft te worden getoetst.  
 
5.5.2 INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE 
Hierbij worden 2 situaties onderscheiden: een project heeft een effect van minder 
dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 µg/m³);  een 
project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; 
deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 
woningen.  
 
5.5.3 BEOORDELING PLAN 
Voor de bouw van de woning is onderzoek naar luchtkwaliteit derhalve niet 
noodzakelijk. Uit de Monitoringstool (www.nsl-monitoringstool.nl) blijkt dat in het 
plangebied geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden. De 
conclusie is dat de luchtkwaliteitseisen geen knelpunt vormt voor de 
planontwikkeling. 
 
5.5.4 GEUR 
In het algemeen is het zo dat wanneer geurgevoelige objecten op voldoende 
afstand van bedrijven worden gepland, het woon- en verblijfklimaat als goed 
wordt aangemerkt en niemand onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. 

Bij het afwegen welke afstand voldoende is, moet rekening worden gehouden met 
de ligging van de contour behorend bij het aanvaardbare hinderniveau. 
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Gemeenten mogen volgens de Wet Geurhinder en Veehouderijen eigen 
geurbeleid opstellen. De Ronde Venen heeft dit gedaan. Een nieuwe stal of 
woning moet op de wettelijke afstand komen: 100 meter binnen de bebouwde 
kom en 50 meter daarbuiten. 

De nieuwe woning komt op een afstand van ruim 100 meter van de meest nabij 
gelegen agrarische bedrijven. Het aspect geur staat derhalve de bouw van de 
woning niet in de weg. 

5.6 DUURZAAMHEID 
Het bouwplan is doorgerekend op de energieprestatiecoeffiecient, en voldoet aan 
de norm van 0,4. 
Naast bouwkundige maatregelen op het gebied van thermische isolatie, luchtdicht 
bouwen en zonwering wordt dit ook bereikt door toepassen van installaties zoals  
- een Passiefhuistoestel. Dit toestel realiseert de verwarming van de woning door 
middel van gasgestookte luchtverwarming en aanvullend met radiatoren en/of 
vloerverwarming. 
- Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (Brink Renovent 33 met CO2 
regeling). 
- Warmtapwater wordt geproduceerd met twee zonnecollectoren en een 
zonneboiler. Naverwarmd door het geïntegreerde gastoestel (een Intergas kombi 
kompakt cv-ketel). 
- 4 PV panelen (van 160 Wattpiek per m2) op het hellend dak aan de zuidzijde. 
 
 
5.7 ARCHEOLOGIE 
 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Ronde Venen, valt het 
plangebied in een gele zone (AWV4), waarvoor een onderzoeksvrijstelling geld 
voor projecten tot 1000 m2. Archeologisch onderzoek is niet vereist. 
 
In geval bij de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient 
dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld 
aan de Minister van OC&W. 
 
5.8 FLORA EN FAUNA 
 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van 
toepassing. Deze wet is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in 
hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met 
betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- 
en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' 
beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of 
gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 
verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van 
de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de 
mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het 
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Ministerie van Economische Zaken. Voor de zwaar beschermde soorten wordt 
deze ontheffing slechts verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang; 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 
soort. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of 
broedende vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen 
van maatregelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden 
verleend.  
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van 
het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de 
weg staat.  
 
Natuurbeschermingswet 1998  
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van 
belang. Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten:  
a. door de minister van EZ (voormalig Ministerie van EL&I/LNV) aangewezen 
gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn;  
b. door de minister van EZ (voormalig Ministerie van EL&I/LNV) aangewezen 
beschermde natuurmonumenten;  
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde 
gebieden (in de vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens 
vergunning van Gedeputeerde Staten of de Minister van EZ). De bescherming 
van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel van het 
bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe 
werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring 
kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 
soorten en habitats. Hetzelfde geldt voor de ecologische doelen van de 
beschermde natuurmonumenten (b), voor zover deze gebieden niet overlappen 
met Natura 2000.  Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden 
onderzocht of de Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in 
de weg staat.  
 
Gebiedsbescherming  
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een 
beschermde status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De nieuwe woning vervangt de 
bestaande woning, en het aantal woningen neemt niet toe. Negatieve effecten op 
de EHS en het beschermd natuurmonument worden dan ook uitgesloten. De 
Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering 
van het plan dan ook niet in de weg. 
  
Soortenbescherming  
Uit de door Adviesbureau Van Dijk uitgevoerde Quick Scan blijkt, dat er geen 
sprake is van bijzondere natuurwaarden die nopen tot het nemen van 
maatregelen of anderszins een beperking vormen. Wel is aanbevolen om de 
sloop bij voorkeur aan te vangen na het broedseizoen (zie bijlage Quick Scan, 
rapportnr. 152121, 10 november 2015).  
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Conclusie: De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op 
beschermde natuurgebieden of beschermde soorten. Het aspect Flora en Fauna 
vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het plan.  
 
 
5.9 BEOORDELING PLAN MER? 
 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke 
activiteiten in het kader van het omgevingsvergunning planmer-plichtig, 
projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in 
het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende 
drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III 
van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:  
- de kenmerken van de projecten;  
- de plaats van de projecten;  
- de kenmerken van de potentiële effecten.  
 
Onderzoek en conclusie  
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is in 
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare 
of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit 
milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling 
bestaat uit de realisatie van 1 woning en blijft daarmee ruim onder de 
drempelwaarde.  Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de 
bijbehorende drempelwaarden voldoen, toch dient te worden nagegaan of er 
sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. Gelet op de kenmerken 
van het plan zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., de plaats van het plan en de kenmerken 
van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen 
optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten 
zoals deze in de vorige paragrafen zijn opgenomen. Voor dit bestemmingsplan is 
dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform 
het Besluit m.e.r.  
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6. WATERPARAGRAAF 
 
Voor de realisatie van de woning wordt geen water gedempt. Het terrein zal niet 
worden verhard, zoals dat ook in de huidige situatie niet het geval is. Alleen het 
terras aan de westzijde wordt verhard, verder ligt de woning geheel in het groen. 
Voor dit bouwplan zal het schone hemelwater afgevoerd worden naar het 
oppervlaktewater. Uitlogende materialen zullen daarom niet worden toegepast. 
Afvalwater wordt afgevoerd via het rioleringsstelsel dat ter plaatse aanwezig is. 
 
 
7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
De grond is eigendom van de initiatiefnemers, en de uitvoering is voor hen 
economisch haalbaar. Er wordt geen beroep gedaan op publieke middelen om 
het plan te realiseren. Verder zullen de initiatiefnemers een 
planschadeovereenkomst ondertekenen, met de gemeente. 
 
 
8. INSPRAAK EN VOOROVERLEG 
 
De initiatiefnemers hebben het plan voor de nieuwe woning besproken met hun 
directe buren. Deze hebben geen bezwaren tegen deze ontwikkeling. 
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