
 

 

G
e
m
e
e
n
te

 /
 W

o
e

rd
e

n
 

B
e
st
e
m
m
in
g
sp
la
n

 /
 O

o
rt

je
sp

a
d

 



 
 
 



 

 

Gemeente / Woerden 

Bestemmingsplan / Oortjespad 
 

 procedure datum 

voorontwerp 21 januari 2013 

ontwerp  

vastgesteld  

inwerkingtreding  

onherroepelijk  

 

 opdrachtgever  C.V. Compaenen Minkema / Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden 

 opdrachtnemer  Amer /ruimtelijke ontwikkeling 

 Zonnehof 43 /3811 ND / Amersfoort 

 033-4621623 / bureau@amer.nl / 

 www.amer.nl 

 status  Ontwerp 

 projectnummer  19-463 

 plan-idn  NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD-bOW1 

 datum  2 april 2013 



 

 

  

 
 



Inhoudsopgave 
 

Toelichting           

Hoofdstuk 1  Inleiding        5 
1.1  Aanleiding en doelstelling       5 
1.2  Ligging plangebied        5 
1.3  Geldende bestemmingsplan       6 
1.4  Opzet bestemmingsplan en leeswijzer      7 

Hoofdstuk 2  Bestaande situatie       9 

Hoofdstuk 3  Toekomstige situatie      13 
3.1  Kinderboerderij         13 
3.2  Kameryck         16 
3.3  Nieuwe ontwikkelingen Recreatiegebied Oortjespad    17 

Hoofdstuk 4  Beleidskader        19 
4.1  Rijksbeleid         19 
4.2  Provinciaal beleid        22 
4.3  Regionaal beleid        26 
4.4  Gemeentelijk/lokaal beleid       27 

Hoofdstuk 5  Randvoorwaarden       33 
5.1  MER-beoordeling        33 
5.2  Archeologie en cultuurhistorie       33 
5.3  Bodem          34 
5.4  Landschap         35 
5.5  Externe veiligheid        37 
5.6  Flora en fauna         38 
5.7  Geluid          40 
5.8  Luchtkwaliteit         42 
5.9  Milieuhinder bedrijvigheid       43 
5.10  Waterparagraaf         44 
5.11  Verkeer en parkeren        48 
5.12  Duurzaam bouwen        49 

Hoofdstuk 6  Juridische aspecten       51 
6.1  Algemene juridische opzet       51 
6.2  Bestemmingen         51 
6.3  Bijzondere aspecten        52 

Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid       55 
7.1  Economische uitvoerbaarheid       55 
7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      55 

Bijlagen bij de toelichting        57 
Bijlage 1  MER-beoordeling       57 
Bijlage 2  Quick scan flora en fauna      57 
Bijlage 3  Geluidsonderzoek       57 
Bijlage 4  Oppervlakteberekeningen      57 
Bijlage 5  Verkeersonderzoek       57 
Bijlage 6  Risicotoets planschade       57 
Bijlage 7  Nota Inspraak & Overleg      57 

 



 2   

Bestemmingsplan "Oortjespad" (ontwerp)  

Regels           

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       61 
Artikel 1  Begrippen        61 
Artikel 2  Wijze van meten       65 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       67 
Artikel 3  Bos - Waardevol landschapselement     67 
Artikel 4  Recreatie        69 
Artikel 5  Water         75 

Hoofdstuk 3  Algemene regels       77 
Artikel 6  Anti-dubbelregel       77 
Artikel 7  Algemene bouwregels       78 
Artikel 8  Algemene gebruiksregels      79 
Artikel 9  Algemene aanduidingsregels      80 
Artikel 10  Algemene afwijkingsregels      81 
Artikel 11  Algemene wijzigingsregels      82 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels      83 
Artikel 12  Overgangsrecht        83 
Artikel 13  Slotregel        84 

Bijlagen bij de regels         85 
Bijlage 1  Erfbebouwingsregeling       87 
 
 

 



 3   

Bestemmingsplan "Oortjespad" (ontwerp)  

 

Toelichting 
 



 4   

Bestemmingsplan "Oortjespad" (ontwerp)  

 



 5   

Bestemmingsplan "Oortjespad" (ontwerp)  

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doelstelling 

De aanleiding voor dit bestemmingsplan is de  (bouw)uitbreiding van Kameryck door een 

uitspraak van de rechter stil is komen te liggen. In het huidige bestemmingsplan staat het 

nieuwe gebouw niet ter discussie maar wel het gebruik ervan. Daarom moet in het nieuwe 

bestemmingsplan een andere functieomschrijving komen die de gewenste bedrijfsvoering 

van Kameryck mogelijk maakt. Het moge duidelijk zijn dat men zo snel mogelijk weer de 

bouw van de uitbreiding wil hervatten.  

Randvoorwaarde hierbij is dat een gezonde (jaarrond-)exploitatie mogelijk wordt. Daarom 

heeft het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) samen met recreatiecentrum Kameryck 

een plan ontwikkeld om het recreatiegebied en een deel van de kinderboerderij een face lift te 

geven. Er komt een aantal nieuwe speelvoorzieningen en een pannenkoekenrestaurant. 

Tevens komt er een duurzaam financieringsmodel voor beheer en onderhoud. De 

beheerslasten worden drastisch verlaagd. Centrale gedachte in het nieuwe model is dat de 

economisch sterke (commerciële) onderdelen de zwakke (publieke) onderdelen op de been 

houden. Partijen streven ernaar om zoveel mogelijk de bestaande voorzieningen in stand te 

houden en enkele nieuwe voorzieningen toe te voegen. Het einddoel moet zijn een mooi park 

met een hoogwaardige- uniforme kwaliteitsuitstraling. De sfeer van het Groene Hart (natuur, 

rust en ruimte) moet de boventoon blijven voeren. 

Dit bestemmingsplan vormt de planologische en juridische verankering van de 

ontwikkelingen voor Oortjespad.  

1.2  Ligging plangebied 

Het recreatiegebied Oortjespad is gelegen in de gemeente Woerden, nabij Kanis en Kamerik, 

ten westen van de ir. Enschedeweg (N212). Het recreatiegebied wordt in het zuiden ontsloten 

door de gelijknamige weg Oortjespad. De afbeelding hierna laat de globale ligging van het 

plangebied zien.  

 

Afbeelding - Globale ligging plangebied (bron: Bing maps) 
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Het plangebied omvat de kinderboerderij, de pitch- & puttgolfbaan, de waterplas en alle 

bijbehorende voorzieningen en gronden. Op de afbeelding hierna is de globale begrenzing 

van het plangebied weergegeven.  

 

Afbeelding - Globale begrenzing plangebied (bron: Bing maps) 

1.3  Geldende bestemmingsplan 

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik en 

Zegveld". Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden op 3 juli 

2008 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht op 3 maart 2009. Op de 

afbeelding hierna is een uitsnede van het bestemmingsplan te zien. In de bijbehorende 

legenda is opgenomen welke bestemmingen en aanduidingen van toepassing zijn op het 

plangebied.  
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Afbeelding - Uitsnede geldende bestemmingsplan 

1.4  Opzet bestemmingsplan en leeswijzer 

Het onderhavige bestemmingsplan bestaat uit drie delen: 

1. de toelichting: hierin worden de overwegingen beschreven die hebben geleid tot het 

geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de 

gebruikte bestemmingen; 
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2. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van het toegestane 

gebruik en de toegestane bebouwing van de in dit plan begrepen gronden, en; 

3. de verbeelding (plankaart), met daarop aangegeven de bestemmingen van alle gronden. 

De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd: 

� in hoofdstuk 2 is de huidige situatie van het plangebied beschreven; 

� hoofdstuk 3 gaat in op de toekomstige situatie van het plangebied; 

� in hoofdstuk 4 is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies 

van andere overheden die relevant zijn voor het plangebied; 

� de gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten zijn in 

hoofdstuk 5 beschreven; 

� in hoofdstuk 6 zijn de gehanteerde bestemmingen met bijbehorende regeling 

beschreven; 

� hoofdstuk 7 heeft betrekking op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Bestaande situatie 

Het recreatieterrein is eigendom van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en 

beslaat in totaal circa 20 ha. Van west naar oost treffen we aan: kinderboerderij en omgeving, 

Kameryck en de plas Eend. 

Kinderboerderij e.o. 

Kinderboerderij e.o. bestaat uit verschillende onderdelen: een kinderboerderij, een 

bezoekerscentrum, een beheerderswoning, een speelweide met peuterbad, 

speelvoorzieningen en een toiletgebouwtje, een werkschuur/-kantine, een uitzichttoren en 

een parkeerplaats met routepunt / Poort c.q. Toeristisch Overstappunt (TOP).  

De kinderboerderij beslaat ongeveer 2 hectare. Er bevinden zich ook dieren nabij het 

bezoekerscentrum en de werkschuur.  

In het bezoekerscentrum is een vaste en een jaarlijks wisselende thematische expositie, met 

als vaste kernthema's: De Venen, Groene Hart, natuur en landschap, (cultuur)historie. Het 

centrum wordt ook gebruikt voor het scholenproject. 

Scholenproject 

De kinderboerderij bij Oortjespad ontvangt circa 200 schoolgroepen van basisscholen uit de 

regio per jaar, voor een lespakket met programma op het terrein. Hiertoe heeft SGL een 

educatief medewerker in dienst. Het educatief programma is voor diverse groepen van de 

basisschool. Er komen scholen uit het hele SGL-gebied en ook van daarbuiten. De 

kinderboerderij en het scholenproject horen als een twee-eenheid bij elkaar. Het 

scholenproject is een succes door de combinatie met de kinderboerderij. Ook het feit dat er in 

het bezoekerscentrum een ontvangstruimte is om klassen op te vangen, draagt hier aan bij. 

De educatief medewerker zit het hele jaar op Oortjespad en ontwikkelt het lesmateriaal 

grotendeels zelf. In een decennium is het scholenproject opgebouwd tot wat het nu is. 

Kameryck 

Direct naast het net beschreven, publieke deel ligt Kameryck. Het bedrijf beheert een door 

SGL in erfpacht uitgegeven terrein. Hier bevinden zich een pitch & putt baan (18 holes), een 

restaurant met terras, vergaderzalen, kanoverhuur, eenvoudige groepsaccommodatie (65 

bedden) en een "evenemententerrein" (veld voor groepsactiviteiten). 

Kameryck vormt onderdeel van het recreatieterrein en is daarmee verbonden wat betreft 

beheer en exploitatie. De horeca is een van de trekkers van bezoekers van het 

recreatieterrein. In verreweg de meeste gevallen wordt het bezoek aan de horeca 

gecombineerd met andere recreatieve activiteiten op het recreatieterrein. De horeca is 

daarmee van essentieel belang voor het doelmatig gebruik van het terrein en de 

instandhouding daarvan als recreatiegebied  

Los daarvan is het hoofdmotief van de bezoekers van Kameryck recreatief van aard. De 

meeste bezoekers aan de horeca van kameryck komen hier voor hun vrijetijdsbesteding. 

Kameryck heeft zijn exploitatie hierop afgestemd. Omdat recreatie zeer weer- en 

seizoensgevoelig is kan Kameryck onmogelijk bestaan van alleen recreanten. Hierdoor wordt 

het terrein en de bebouwing niet doelmatig benut (leegstand in de winter). Daarom moet het 

bedrijf zich ook kunnen richten op andere doelgroepen (zakelijke markt). Zo ontstaat er een 

gezond economisch draagvlak en is ook de instandhouding van de recreatievoorziening (van 

Kameryck) gewaarborgd. Zo kan het bedrijf ook structureel een bijdrage blijven leveren aan 

het beheer en onderhoud van het hele recreatiegebied Oortjespad waarmee de duurzame 
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instandhouding van dit gebied naar de toekomst gewaarborgd is.    

Plas Eend 

De plas Eend naast het restaurant, een oude zandwinplas, is een openbare visvijver.  De plas 

wordt nu gebruikt voor onder meer kanovaren en zwemmen. Het is geen officiële zwemplas, 

maar er wordt door de jeugd uit de omliggende dorpen graag in gezwommen. 's Winters is 

het vooral een vogelplas (met duizenden smienten). De bosschagerijke oevers geven de plas 

een mooie natuurlijke uitstraling.   

De plas is niet geïsoleerd, maar is aangesloten op het omliggend watergangenstelsel. 

Ontsluiting en bezoekersaantallen 

De ontsluiting van het gebied is per auto goed te doen vanaf de A2 en uiteindelijk via de ir. 

Enschedeweg (N212). Vanaf de A12 is de ontsluiting verbeterd door een nieuwe afslag bij 

Harmelen. Ook met het openbaar vervoer is het Oortjespad bereikbaar. Vanaf het centrum 

van Mijdrecht en vanaf de treinstations Breukelen en Woerden vertrekken bussen die langs 

Oortjespad rijden. De bushalte is bijna voor de deur. De diensttijden zijn beperkt (twee tot 

drie keer per uur, niet op zondag). 

Het hele plangebied trekt jaarlijks 150.000 tot 200.000 bezoekers, waarvan de 

kinderboerderij circa 80.000 tot 100.000. 

Beheer en onderhoud 

Beheer en onderhoud worden gepleegd door SGL en Kameryck, elk op 'eigen' terrein. 

Kameryck werkt daarbij samen met de Stichting Reinaerde. SGL zet eigen mensen in of 

huurt in voor specifieke klussen. Op de kinderboerderij zijn een beheerder en een 

dierverzorger werkzaam. Voor de beheerder is een bedrijfswoning op het terrein beschikbaar. 

Hier wordt verder gebruik gemaakt van stagiaires en scholieren en ook van jongeren via de 

reclassering.  

Exploitatie 

Exploitatietechnisch is de financiële rentabiliteit op Oortjespad laag, ook in vergelijking met 

andere terreinen van SGL. Dit komt onder andere doordat op Oortjespad relatief dure 

voorzieningen aanwezig zijn inclusief bijbehorend personeel, zonder dat er veel inkomsten 

tegenover staan. Een kinderboerderij en een bezoekerscentrum zijn van andere orde dan 

bijvoorbeeld een ligweide. De toegang tot kinderboerderij en bezoekerscentrum is gratis. 

Hierdoor is het gebied laagdrempelig voor bezoekers, een van de factoren van het succes van 

Oortjespad. De maatschappelijke rentabiliteit  is hoog (veel bezoekers, hoge waardering). 

Deze opzet met hoge lasten en weinig inkomsten kan niet meer publiekelijk worden 

gedragen.  

Routepunt 

De ligging van Oortjespad is als een spin in het web van West-Utrecht. Een echt routepunt, 

waarvan uit men voor diverse wandel- en fietsroutes vertrekken kan. Wandelen en fietsen 

zijn al decennia de populairste activiteiten in de buitenlucht en dat blijft ook zo 

(Kenniscentrum Recreatie, 2008). Het Oortjespad ligt geografisch in het midden van diverse 

soorten van recreatie en plattelandstoerisme. Recent is het gebied aangewezen als 

provinciale Poort, in het kader van het provinciale recreatiebeleid. Het gebied was daarvoor 

echter al jaren een routepunt. Het geldt als een van de toegangspoorten tot het Nationaal 

Landschap Het Groene Hart.  
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Afbeelding - Bestaande situatie kinderboerderij 

 

Afbeelding - Bestaande situatie  
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Hoofdstuk 3  Toekomstige situatie 

3.1  Kinderboerderij 

Nieuwe voorzieningen: ontwikkelingen rondom de Kinderboerderij 

Belangrijk is dat alle voorzieningen in het recreatiegebied een eenheid gaan uitstralen. Er is 

gekozen voor een landelijke, natuurlijke uitstraling. Bij de keuze van de voorzieningen en de 

gebruikte materialen zal dit voortdurend een rol spelen. Er zal veel gewerkt worden met 

natuurlijke materialen die kwaliteit uitstralen. 

De volgende voorzieningen worden toegevoegd: 

1. Een pannenkoekenrestaurant. 

2. Een midgetgolfbaan. 

3. Enkele (gratis) speelvoorzieningen op en aan het water. 

4. Een touwparcours in de bomen (low rope parcours).   

5. Een wandelpad rondom de plas met een vogelobservatiepost. 

 

De basis is en blijft een kinderboerderij met dieren aan de rand van Het Groene Hart, als 

laagdrempelige recreatievoorziening, in het bijzonder voor kinderen.  

 

1. Pannenkoekenrestaurant 

Dit is een belangrijke financiële kurk in de nieuwe beheerstructuur. Er is momenteel 

geen pannenkoekenrestaurant van betekenis in het Westelijk deel van de provincie 

Utrecht. Dit i.t.t. het Oostelijk deel van de provincie waar al meerdere succesvolle 

bedrijven zijn gevestigd (Zeist, Amelisweerd en Amerongen). De combinatie met een 

kinderboerderij is kansrijk. Er is gekozen voor een charmante locatie aan het water waar 

de bestaande bebouwing (boerderij en kleine hooiberg) wordt uitgebreid. Ook het 

bestaande zwembadje is vlakbij. Vanaf het terras hebben de ouders zicht op de plek waar 

de kinderen veilig kunnen spelen. 

2. Midgetgolfbaan 

Een midgetgolfbaan is een "evergreen". Dat wil zeggen; een beproefd concept waar altijd 

vraag naar zal zijn. Ook hiervoor geldt dat er in deze omgeving nog geen midgetgolfbaan 

is. De combinatie met de kinderboerderij, het pannenkoekenrestaurant alsook het 

overige aanbod in het recreatiegebied maakt de formule nog krachtiger (er is aanbod 

voor het hele gezin). Kameryck wil de baan, door veel beplanting te realiseren, een zeer 

natuurlijke uitstraling geven en zoveel mogelijk integreren in het landschap. Zo zullen 

ook de bestaande waterpartijen (sloten) ingebed worden in het ontwerp.  

3. Gratis speelvoorzieningen 

Het betreft hier trekpontjes en andere avontuurlijke oversteken over het water. Deze 

voorzieningen moeten het terrein aantrekkelijker en spannender maken voor de wat 

oudere kinderen. 

4. Touwparcours in de bomen (low rope parcours) 

Dit is een touwparcours dat uitsluitend onder leiding van een instructeur afgelegd kan 

worden (veiligheid). Dit parcours zou ook kunnen worden ingezet bij een bedrijfsuitje of 

kinderfeestje. Ook hiervoor geldt dat hiermee het terrein spannender gemaakt wordt en 

dat het (naast de kinderboerderij) een bredere doelgroep zal aanspreken. 
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5. Wandelpad rondom de plas met een vogelobservatiepost 

Er zijn vanaf het Oortjespad al voldoende mogelijkheden om een lange wandeling te 

maken. Uit ervaring blijkt dat er ook veel behoefte is om vanaf het recreatiegebied even 

een "ommetje" te maken. Kameryck heeft in samenwerking met twee agrariërs een 

rondwandeling om de plas mogelijk gemaakt. Het pad heeft een lengte van 1,7 km. Dit 

pad zal ook door Kameryck onderhouden worden. Onderweg kan op een eiland ook een 

vogelobservatiepost bezocht worden.  

Natuurontwikkeling 

In de noordwesthoek van de plas zal een doorsteek gemaakt worden in de oever. Op het 

weiland daarachter, dat eigendom van Kameryck is, zal een grote waterpartij gegraven 

worden met een eiland daarin. Rondom deze nieuwe waterpartij zullen veel 

natuurvriendelijke oevers worden aangelegd met rietkragen. In het ondiepe water zullen 

velden met waterlelies worden aangepland. Zo ontstaan er ook nieuwe paaiplaatsen voor vis. 

In de huidige plas die door zandwinning een grote diepte (15-20 m) heeft is er geen 

natuurlijk talud waardoor er vrijwel nergens oeverbeplanting met schuilgelegenheid (met 

riet) voor vis en vogels is. 

 

Afbeelding - Nieuwe situatie kinderboerderij 
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Afbeelding - Schets pannenkoekenrestaurant 

 

Afbeelding - Schets aanzicht zuidgevel pannenkoekenrestaurant 
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Afbeelding - Schets aanzicht oostgevel pannenkoekenrestaurant 

3.2  Kameryck 

Uitbreiding Kameryck 

Kameryck is een multifunctioneel recreatiecentrum dat diverse doelgroepen bedient. In de 

branche van horeca en recreatie komt men veel mono-functionele bedrijven tegen die sterk 

seizoensgevoelig en weersafhankelijk zijn. Deze bedrijven zijn kwetsbaar en vaak niet in staat 

om tijdig kwaliteitsimpulsen (investeringen) door te voeren. Ook de bezoeker gaat dat na 

verloop van tijd merken, zodra de voorziening verouderd raakt. 

Daarom heeft Kameryck gezocht naar verschillende deelexploitaties die elkaar goed 

aanvullen (niet bijten) en waartussen een goede samenhang (synergie) bestaat, allen met een 

groen imago, (de beleving van rust en ruimte staat centraal, uitbundige en lawaaiige vormen 

van recreatie zijn bewust geweerd) en die gezamenlijk een gezond economisch draagvlak 

vormen.  

Dit moet leiden tot een goede bezetting door het hele jaar. Het is belangrijk dat deze  

bedrijfsformule ook goed gehuisvest kan worden en dat er voldoende ruimte is om de 

verschillende doelgroepen op adequate wijze op te kunnen vangen. Op onderdelen schiet 

deze huisvesting bij Kameryck thans nog te kort, met name in de winterperiode en op dagen 

met slecht weer. 

Beschrijving bedrijfsformule (én - én formule) 

Om levensvatbaar te kunnen zijn kan het centrum niet bestaan van alleen dagrecreanten, dat 

wil zeggen passanten zoals fietsers en wandelaars op mooie dagen. Het centrum zal zich dus 

ook moeten  richten op andere vormen van gebruik; (een én-én formule). 

Voor een gezonde exploitatie van het centrum is het belangrijk deze doelgroepen gelijktijdig 

(het seizoen is immers maar kort en men komt vaak gelijktijdig) te kunnen bedienen. Ze 

moeten op drukke dagen náást elkaar een plek kunnen worden geboden in de accommodatie. 

Daarnaast mist Kameryck nu de mogelijkheid om in de wintermaanden en bij slecht weer 

groepen binnen op te kunnen vangen en binnenactiviteiten te kunnen organiseren. 

Het is daarom belangrijk dat het centrum letterlijk de ruimte krijgt die het nodig heeft om tot 

ontwikkeling te kunnen komen, met een gezonde economische basis. Hiervoor is een zeker 

minimaal schaalniveau noodzakelijk. De gezonde structuur en de economische 
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levensvatbaarheid komen ook tot uitdrukking in de kwaliteit (service en privacy naar de 

gasten) en vitaliteit van de voorziening. Hiervan profiteert m.n. ook de bezoeker, de recreant. 

Door de horeca van Kameryck te versterken en verbreding van de activiteiten mogelijk te 

maken kan zowel het gehele recreatieterrein als de bebouwing van Kameryck doelmatiger 

worden benut. Instandhouding van de recreatieve functie van het terrein staat daarbij 

voorop. Dit wordt bereikt door extra inkomsten te genereren door meer doelgroep te trekken 

(zakelijke markt), de recreatiemogelijkheden op het terrein uit te breiden (wandelpad, 

boogschieten, midgetgolf) en door meer ruimte te bieden voor niet seizoensgebonden 

activiteiten (vergaderen e.d.). Van belang is dat hierdoor de aanwezige faciliteiten beter 

benut worden (inkomsten). Bovendien leidt de uitbreiding van voorzieningen tot een 

verlaging van de exploitatielasten door het recreatieschap (uitgaven). De economisch sterke 

(commerciële) onderdelen houden de minder sterke (publieke) onderdelen op de been. Met 

deze ontwikkeling wordt ook ingespeeld op het veranderende recreatiegedrag van de 

vrijetijds-consument. Deze vraagt namelijk om meer beleving (attracties) en ook om een 

hoogwaardige horecavoorziening.  

In planologisch opzicht zijn horeca en recreatie twee verschillende componenten maar in de 

beleving van de recreant is de horeca helemaal verweven met recreatie. Zo kun je een bezoek 

aan een (pannenkoeken-) restaurant ook een vorm van recreatie noemen. Het sociaal 

cultureel planbureau noemt "uitgaan" en bezoek aan horeca (en attracties en evenementen) 

ook als een vorm van recreatie. 

3.3  Nieuwe ontwikkelingen Recreatiegebied Oortjespad 

Concreet zijn de volgende ontwikkelingen gepland: 

� Aanleg wandelpad rond de plas, inclusief bruggetjes. 

� Creëren eiland in noordwesthoek van de plas, met een vogelobservatiepost op eiland. 

� Uitbreiding bestaande bebouwing recreatiecentrum Kameryck inclusief terrassen. 

� Uitbreiding bestaande bebouwing boerderij t.b.v. pannenkoekenrestaurant (a/h water) 

inclusief terras en brug naar terrasweide en naar speelweide veld 3. 

� Uitbreiding bestaande parkeerplaats (P2) bij Recreatiecentrum Kameryck. Inkorten hole 

1, verplaatsen van laatste hole op dat veld. 

� Uitbreiding bestaande parkeerplaats bij Kinderboerderij (P5). Verplaatsen fietsplekken. 

� Andere routing op terrein kinderboerderij. Voorlopig gekozen voor bestaande 

toegangsweg naar bezoekerscentrum/ pannenkoekenhuis. De wagenstalling (open loods) 

opwaarderen.  

� Speelweide nabij terras pannenkoekenhuis.  

� Aanleg midgetgolfbaan.  

� Uitbreiding Pitch & Puttbaan met 9 holes.  

� Overdekt boogschieten bij midgetgolfbaan, inclusief  aanleg bruggetje. 

� Diverse speelvoorzieningen in en rond de kinderboerderij zoals trekpontjes, 

touwparcours e.d.. 

� Huidige tenten 3 van 65 m² op het veld bij ‘veldhuisjes’ en sanitairgebouw handhaven.  
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Afbeelding - Nieuwe situatie 
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Hoofdstuk 4  Beleidskader 

4.1  Rijksbeleid 

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Een van de 

centrale uitgangspunten is de scheiding tussen beleid en normstelling. Het beleid wordt in 

eerste aanzet vormgegeven in een structuurvisie en is juridisch alleen nog bindend voor de 

rijksoverheid. Naast integraal planologisch beleid, kunnen bij Algemene Maatregel van 

Bestuur regels worden gesteld omtrent onder andere bestemmingsplannen. De algemene 

regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau, in 

die zin dat respectievelijk provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke 

bestemmingsplannen daarop moeten worden afgestemd. 

De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. Deze 

structuurvisie vervangt de Nota Ruimte en heeft als credo "Nederland concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig". In de SVIR zijn 13 nationale belangen gedefinieerd, 

waaronder het versterken van de mainportfuncties en het verbeteren van de 

rijksinfrastructuur, het behoud van erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en 

ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora 

en fauna. 

De belangrijkste nationale belangen die gevolgen hebben voor dit bestemmingsplan zijn als 

volgt geformuleerd: 

� Efficiënt gebruik van de ondergrond 

In de ondergrond moet onder andere rekening gehouden worden met archeologie, 

ondergrondse rijksinfrastructuur (tunnels en buisleidingen) en de bescherming van de 

grondwaterkwaliteit en -kwantiteit; 

� Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's 

Het rijk en de waterschappen beschermen en verbeteren de waterkwaliteit door het 

treffen van fysieke maatregelen, het uitgeven van vergunningen en handhaving. 

Luchtkwaliteit, geluidsoverlast, wateroverlast, waterkwaliteit, bodemkwaliteit en het 

transport van gevaarlijke stoffen kennen een grote samenhang met de andere nationale 

belangen. Om toekomstige kosten en maatschappelijke schade te voorkomen, moeten bij 

ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen de milieueffecten worden afgewogen; 

� Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten 

Het rijk is verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening inclusief 

zorgvuldige, transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dat betekent dat het 

systeem zo ingericht moet zijn dat integrale planvorming en besluitvorming op elk 

schaalniveau mogelijk is en dat bestaande en toekomstige belangen goed kunnen worden 

afgewogen. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde zijn hier onderdeel 

van. Het gaat dan zowel om belangen die conflicteren als belangen die elkaar versterken. 

Bij nieuwe ontwikkelingen, aanleg en herstructurering moet in elk geval aandacht zijn 

voor de gevolgen voor de waterhuishouding, het milieu en het cultureel erfgoed. 
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In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de randvoorwaarden waar dit bestemmingsplan aan dient 

te voldoen. Daarin komen ook de nationale belangen aan bod, waaronder archeologie, 

buisleidingen, waterhuishouding en cultureel erfgoed. Onderhavige ontwikkeling is niet in 

strijd met de SVIR.  

4.1.2  Besluit algemene regelingen ruimtelijke ordening (2011) 

Kern van de nieuwe Wro is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen vóóraf kenbaar 

maken en aangeven langs welke weg zij die belangen denken te realiseren. Het rijk en 

provincies bemoeien zich voortaan uitsluitend met wat daadwerkelijk van nationaal 

respectievelijk van provinciaal belang is. Ook moeten rijk en provincies duidelijk maken of de 

borging van een belang gevolgen heeft voor ruimtelijke besluitvorming door provincies en 

gemeenten. 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 22 augustus 2011 vastgesteld 

en heeft als doel om vanuit een concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te 

bevorderen. De AMvB is het inhoudelijke beleidskader van het Rijk waaraan 

bestemmingsplannen van gemeenten moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels 

geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden en zich primair richt tot de gemeente. 

Daarnaast kan zij aan de gemeente opdragen in de toelichting bij een bestemmingsplan 

bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren. 

De algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op 

lokaal niveau. Inhoudelijk gaat het om nationale belangen die samenhangen met het 

beschermen van ruimtelijke functies, zoals natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 

of met het vrijwaren van functies.  

Niet alle nationale ruimtelijke belangen staan in het Barro. Het besluit bevat alleen die 

nationale ruimtelijke belangen, die via het stellen van regels aan de inhoud of toelichting van 

bestemmingsplannen (of daarmee vergelijkbare besluiten) beschermd kunnen worden. Het 

gaat daarbij om de volgende belangen: 

� Rijksvaarwegen. 

� Project Mainportontwikkeling Roterdam. 

� Kustfundament. 

� Grote rivieren. 

� Waddenzee en waddengebied. 

� Defensie. 

� Hoofdwegen en landelijke spoorwegen. 

� Elektriciteitsvoorziening. 

� Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen. 

� Ecologische hoofdstructuur. 

� Primaire waterkeringen buiten het kustfundament. 

� IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

� Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.  

Onderhavige ontwikkeling heeft geen betrekking op deze nationale belangen en het 

bestemmingsplan is daarmee niet in strijd met het Barro.  

4.1.3  Agenda Vitaal Platteland (2004) 

De Agenda voor een Vitaal Platteland gaat uit van een integraal perspectief en richt zich op 

de economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het platteland. Agrarische 
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bedrijven staan voor de opgave om in periode van afnemende inkomsten en toenemende 

eisen (milieu, ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit) een duurzame bedrijfsvoering te 

ontwikkelen. Verbreding van de landbouw kan hierbij de mogelijkheid bieden voor agrariërs 

om hun bedrijfsvoering voort te zetten. De overheid geeft daarvoor de ruimte aan 

ondernemerschap op het platteland, door onder andere vermindering van regelgeving, 

kennis, het starten van een ondernemersprogramma, de inzet van plattelandsmiddelen en 

ruimtelijk beleid. Bestaande vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's) biedt ruimte aan 

nieuwe activiteiten.  

Inmiddels is een nieuw gebiedsprogramma opgesteld voor 2012-2015, genaamd 

"Samenwerken aan Utrecht-West". Daarin zijn de volgende opgaven en kansen opgenomen.  

Opgaven 

� realiseren van Poorten en Toeristische Overstappunten. 

� versterken van fysieke en digitale samenhang tussen Poorten en Toeristische 

Overstappunten. 

� completeren van het Recreatieve Hoofdnetwerk en opheffen knelpunten. 

Kansen 

� versterken waterrecreatie. 

� versterken Merk & Marketing. 

Poorten zijn prominente en herkenbare toegangslocaties van de recreatie- en 

natuurgebieden. De Poorten hebben een eigen attractiewaarde (en veelal horecavoorziening) 

en trekken op die manier ook publiek aan. Daarnaast is er een groter aantal Toeristische 

Overstappunten (TOP’s) die eveneens een gebiedsstartpunt zijn voor recreatieve activiteiten, 

maar bescheidener van opzet zijn. De Poorten en TOP’s zijn de toegangspunten voor het 

provinciale Recreatieve Hoofdnetwerk als samenhangend geheel van (boven)regionale routes 

voor wandelen, fietsen en varen. 

Het plangebied is aangewezen als een van deze Poorten (zie ook subparagraaf 4.2.4) en 

onderhavige ontwikkeling draagt bij aan het verhogen van de attractiewaarde. De 

ontwikkeling past binnen de Agenda Vitaal Platteland.  

4.1.4  Nationaal Waterplan (2009) 

Het Nationaal Waterplan is op 12 december 2009 vastgesteld en is het formele rijksplan voor 

het nationale waterbeleid. In de Waterwet is vastgelegd dat het rijk dit plan eens in de zes 

jaar opstelt. Het huidige plan geldt voor de periode 2009-2015. Het is de opvolger van de 

Vierde Nota waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's 

waterhuishouding. Het plan bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van 

de Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het 

Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens aan te merken als structuurvisie.  

Het Nationaal Waterplan heeft betrekking op het gehele watersysteem van Nederland, zowel 

oppervlaktewater, grondwater, als de bijbehorende waterkeringen, oevers en dergelijke.  

Het kabinet kiest voor een strategie die bestaat uit "meebewegen, weerstand bieden, kansen 

pakken", adaptieve aanpak en samenwerking binnen en buiten het waterbeheer.  

Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij ruimtelijke 

ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange 

termijn. Omgekeerd moet de waterbeheerder zich bewust zijn van het feit dat in een gebied 

meer dan alleen waterdoelen gerealiseerd moeten worden. Hij moet anticiperen op 
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ruimtelijk-economische ontwikkelingen.  

Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken, moet water bepalender 

dan voorheen zijn bij de besluitvorming over grote opgaven op het terrein van 

verstedelijking, bedrijvigheid en industrie, landbouw, natuur, landschap en recreatie. De 

mate waarin water bepalend is bij ruimtelijke ontwikkelingen hangt af van de aard, omvang 

en urgentie van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige functies en 

bodemgesteldheid, en andere kenmerken in dat gebied.  

In paragraaf 5.10 wordt ingegaan op de wijze waarop met water in het plangebied is 

omgegaan. Het bestemmingsplan is niet in strijd met het Nationaal Waterplan.  

4.1.5  Nota Belvedere (2002) 

De Nota Belvedere is een initiatief van het rijk om cultuurhistorie meer te betrekken bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. De nota geeft de strategie aan waarbij cultuurhistorie 

uitgangspunt is voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Het doel is tweeledig; verbetering 

van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed. Het credo van 

Belvedere is dan ook 'behoud door ontwikkeling'. In het kader van de Nota Belvedere is een 

aantal cultuurhistorisch waardevolle gebieden en steden geselecteerd. In deze gebieden zijn 

de cultuurhistorische waarden -in vergelijking tot andere gebieden- van bijzondere 

betekenis. Het is niet de bedoeling dat hier een restrictief beleid gevoerd moet worden. Wel 

kunnen de aanwezige potenties benut worden ten behoeve van divers en kwalitatief 

(ruimtelijk) beleid. Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden moeten als 

randvoorwaarden worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen.  

Het plangebied valt binnen het Belvederegebied "Nieuwkoop - Harmelen". Dit geldt als een 

veenontginningslandschap van Europese betekenis. De langgerekte kavels van het 

veenpolderlandschap vormden de wingebieden. Over een grote lengte werd veen 

uitgebaggerd en op het land te drogen gelegd. Zo ontstonden grote trekgaten of petgaten, met 

daarnaast legakkers om het veen op te drogen. De plassen zijn ontstaan door het bij slecht 

weer wegslaan van de legakkers. Enkele fysieke dragers zijn: 

� de archeologische component van de ontginning en bewoning van het veengebied; 

� de zeer grote openheid van het landschap ten opzichte van de dichte lintbebouwing; 

� de karakteristieke elementen en kenmerken als weteringen, boezemgebieden, 

landscheidingskaden, tiendwegen, strokenverkaveling, gerende en knikkende percelen, 

(huis)terpjes en eendenkooien en smalle polderwegen omzoomd door knotwilgen; 

� de waardevolle boerderijen. 

In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de archeologische en cultuurhistorische 

randvoorwaarden waar dit bestemmingsplan aan dient te voldoen. De mate van bescherming 

van aanwezige waarden is daarin opgenomen. Het plan voldoet daarmee aan de Nota 

Belvedere.  

4.2  Provinciaal beleid 

4.2.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 (2013) 

Provinciale Staten van Utrecht hebben in februari 2013 de nieuwe Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013 - 2028 (PRS) vastgesteld. Een van de peilers voor ruimtelijke 

ontwikkeling die van belang is voor het plangebied is een landelijk gebied met kwaliteit. Ten 

aanzien van recreatie, als onderdeel van deze peiler, geeft de provincie aan dat zowel 
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vanwege de toenemende vraag naar recreatie als het hebben van een tegenhanger van de 

toenemende verdichting in de dorpen en steden, ruimtelijke ontwikkelingen voor 

vrijetijdsbesteding gewenst zijn. De provincie wil samen met andere partijen voorzien in de 

toegenomen behoefte aan recreatiemogelijkheden op korte afstand van de woonomgeving. 

De eenheid tussen stad en ommelanden moet worden versterkt. De ontwikkeling van 

herkenbare en beleefbare cultuurhistorie draagt ook bij aan het voorzien in de 

recreatiebehoefte, even als de mogelijkheid tot het ervaren van rust en stilte. 

Als een terrein aantoonbaar voorziet in een dagrecreatieve behoefte van meer dan de 

aanliggende kernen dan beschouwd de provincie dit terrein als een bovenlokaal 

recreatieterrein. Het is van belang om ontwikkeling, exploitatie en beheer en onderhoud van 

bovenlokale recreatieterreinen duurzaam te organiseren. De bestaande bovenlokale 

dagrecreatieterreinen in het landelijk gebied krijgen, passend bij de andere provinciale 

belangen, ruimtelijke mogelijkheden om een kwaliteitsslag te kunnen maken om aan de 

veranderende vraag van recreanten te kunnen voldoen. Daarbij wordt ook rekening 

gehouden met het exploitabel houden en het beheer van deze terreinen. 

Voor het exploitabel houden van bovenlokale dagrecreatieterreinen kan het nodig zijn 

voorzieningen toe te staan die inkomsten kunnen genereren. Daarbij denkt de provincie aan 

horeca, groepsaccommodatie, verblijfsrecreatie, leisurevoorzieningen en andere commerciële 

activiteiten voor zover passend bij de aard en de kwaliteit van de terreinen. 

Onderhavige ontwikkeling past in de visie van de provincie, zoals weergegeven in de de PRS 

2013, omdat er wordt ingespeeld op de (hoofdzakelijk) dagrecreatieve behoefte in de 

provincie en Oortjespad een bovenlokaal recreatiecentrum omvat.  

4.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 (2013) 

Tegelijk met de PRS 2013-2028 heeft de provincie Utrecht ook gewerkt aan een nieuwe 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De PRV 2012 is in februari 2013 vastgesteld 

door Provinciale Staten van Utrecht. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) heeft 

de provincie regels opgenomen, die doorvertaald moeten worden in gemeentelijke 

bestemmingsplannen.  

Bovenlokaal recreatieterrein 

Het plangebied valt binnen een zone die is aangewezen als bovenlokaal recreatieterrein. Bij 

bovenlokale recreatieterreinen moet gedacht worden aan gebeiden zoals het 

Henschotermeer, de Maarsseveense Plassen, Haarzuilens, Doornse Gat, het Noorderpark, 

RodS-gebieden en recreatieve poorten.  

Voor het exploitabel houden van bestaande bovenlokale recreatievoorzieningen kan het 

nodig zijn voorzieningen toe te staan die inkomsten kunnen genereren. Deze ontwikkeling 

wordt mogelijk gemaakt door deze regels. De voorzieningen moeten recreatie gerelateerd 

zijn. Hierbij kan gedacht worden aan horeca, leisurevoorzieningen, verblijfsrecreatie en 

andere recreatievoorzieningen. 

1. Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die ontwikkeling van aan het 

recreatieve gebruik gerelateerde voorzieningen op bestaande bovenlokale 

recreatieterreinen toestaan en die nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande 

recreatieve poorten toestaan, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de recreatieve gebruikswaarde van het gebied wordt versterkt; 

b. de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. 

2. Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die voorzien in uitbreiding van 

bestaande golfterreinen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: 



 24   

Bestemmingsplan "Oortjespad" (ontwerp)  

a. de uitbreiding van het golfterrein mag niet leiden tot een onevenredige aantasting 

van landschappelijke kernkwaliteiten, natuurwaarden en de cultuurhistorische 

waarden; 

b. recreatief medegebruik is gewaarborgd. 

3. De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt 

dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. 

De recreatieve gebruikswaarde wordt aanzienlijk versterkt door onderhavig plan, wat blijkt 

uit de verwachte toename van het aantal bezoekers. De agrarische bedrijven in de omgeving 

worden niet gehinderd (zie hiervoor ook paragraaf 5.9). De uitbreiding van het bestaande 

golfterrein wordt landschappelijk ingepast en doet geen afbreuk aan de aanwezige 

kwaliteiten van de locatie, zoals blijkt uit hoofdstuk 5. Het recreatief medegebruik wordt 

gewaarborgd door het wandelpad rond de plas, dat openbaar toegankelijk is. Het plan 

voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de PRV 2012.  

4.2.3  Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen: Gebiedskatern Groene Hart 
(2011) 

In 2011 heeft de provincie de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen uitgegeven. Deze 

bestaat uit zes katernen met in elk katern een deelgebied nader uitgewerkt. Het doel van de 

kwaliteitsgids is het concreet maken van de kernkwaliteiten van de Utrechtse landschappen, 

zodat iedereen begrijpt over welke elementen het gaat. Het tweede doel is het bieden van 

inspiratie en houvast voor het omgaan met ontwikkelingen, zodat de kernkwaliteiten voor de 

toekomst zijn zekergesteld en zelfs beter beleefbaar worden. 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van een opstrekkende (veen)ontginning. Het open 

weidelandschap van de opstrekkende ontginning wordt opgedeeld door bebouwingslinten 

haaks op de gerende strokenverkaveling en her en der een enkel pestbosje. Linten worden 

onderbroken door lege bajonetaansluitingen. Drie ondersoorten (opstrekkend veen, petgaten 

en plassen) geven diversiteit aan dit landschap.   

Kenmerken zijn het open landschap met schermen van bebouwingslinten en beplante 

achterkades en grasland in een strokenverkaveling.  

Ten aanzien van recreatieve routes wordt aangegeven dat oversteken middels eenvoudige 

planken bruggen moeten worden gerealiseerd. Een recreatief pad in het open landschap 

behoort tot de mogelijkheden. In het plan is rekening gehouden met de de Kwaliteitsgids 

Utrechtse Landschappen. Hiervoor wordt tevens verwezen naar paragraaf 5.4.   

4.2.4  De aantrekkelijke regio: Visie Recreatie en Toerisme 2020 (2012) 

De Visie Recreatie en Toerisme 2020 (VRT) schetst de belangrijkste strategische opgaven 

voor de periode tot 2020: 

1. Realiseren van een recreatieve hoofdstructuur (met routes, poorten en TOP’s); 

2. Ruimte bieden voor de recreatiedruk rondom de steden Utrecht en Amersfoort (vervolg 

Recreatie om de Stad); 

3. Vernieuwing in de natuur (planologische ruimte voor recreatiebedrijven en 

natuurbehoud en versterking); 

4. Beter beleefbaar maken van het groenblauwe landschap; 

5. Ondersteunen van ondernemerschap (innovatie, kennisbevordering, ruimte voor nieuw 

ondernemerschap). 
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Definitie poort 

Het plangebied is in de VRT aangewezen als poort. Een poort is in principe een toeristisch-

recreatief attractiepunt dat als bestemming functioneert, een knooppunt van wandel-, fiets- 

en/of vaarroutes treft én waar men het achterliggende toeristisch-recreatieve gebied ervaart. 

Een poort bestaat uit een cluster van ten minste zelfstandige horeca in combinatie met fiets- 

en/of kanoverhuur. Een poort bevat ruime parkeergelegenheid en informatie voor 

recreanten en toeristen over de recreatieve mogelijkheden in het eromheen gelegen 

bestemmingsgebied. Een poort heeft minimaal een regionaal bereik, wat betekent dat de 

poort aantrekkingskracht heeft op bezoekers van buiten de gemeente (in een straal van 

minimaal 30 kilometer). 

Sommige poorten zijn geen attractiepunt maar vooral functioneel. Ze bevatten diverse 

voorzieningen om de bezoeker die met openbaar vervoer of de auto komt verder het 

bestemmingsgebied in te leiden: horeca, informatie en verhuur. De meeste poorten zijn zelf 

een attractie en houden de bezoeker soms uren vast. Het zijn (erfgoed-)attracties, kastelen en 

buitens of recreatiegebieden. Ook deze poorten kunnen als uitvalbasis dienen om het gebied 

verder in te gaan.  

 

 

Afbeelding - Recreatief Hoofdnetwerk: versterken en bewaken 
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Ambitie 2020: ondernemers spelen in op de veeleisende consument en dragen bij aan 

landschappelijke kwaliteit 

Ondernemers vormen bij uitstek de partij die het recreatieproduct voor de consument 

aantrekkelijk kunnen maken. Daarbij dragen ondernemers en/of private beheerders meer en 

meer zorg voor het behoud van de kwaliteit van het landschap. Nieuwe 

financieringsbronnen, die niet van de overheid afkomstig zijn, vormen hiertoe de basis. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een entreeprijs, organisatie van een aantal evenementen, 

sponsoring en/of het toevoegen en uitbaten van horeca of attracties. Het organiseren en 

financieren van regionale en lokale marketing wordt een zaak van branchepartijen, 

bedrijfsleven en gemeenten.  

De ontwikkeling van het plangebied past binnen de Visie Recreatie en Toerisme 2020, 

waarin het bezoekerscentrum Oortjespad is aangewezen als poort.  

4.3  Regionaal beleid 

4.3.1  Waterbeheerplan 2010 - 2015 

Dit waterbeheerplan schetst de lange termijn ontwikkelingen en de visie van het 

hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een duurzaam watersysteem. Het gaat 

hierbij om de beleidsvelden veiligheid, watersystemen en (afval)waterketen in samenhang 

met de ruimtelijke omgeving, natuur- en milieudoelen en maatschappelijke en 

klimatologische ontwikkelingen. 

Het plangebied valt binnen het veenweidegebied. De kernkwaliteiten van dit gebied zijn: 

landschappelijke diversiteit, het (veen)weidekarakter, openheid en stilte. Voor de 

veenweidegebieden wordt de grondgebonden landbouw beschouwd als de belangrijkste 

drager van dit cultuurlandschap. Het waterbeheer is in grote delen van dit gebied gericht op 

het handhaven van het agrarisch gebruik en op het vertragen van de (ongelijkmatige) 

bodemdaling, waarbij (technische) innovaties een belangrijke rol spelen. Om het 

watersysteem beheerbaar te houden, worden robuustere watereenheden gerealiseerd door 

bijvoorbeeld het vergroten van de peilvakken. In de meest kwetsbare delen blijft landbouw 

onder andere omstandigheden mogelijk of worden kleinschalige transities gerealiseerd. 

Het plan is in overleg met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot stand 

gekomen. In het plan is dan ook rekening gehouden met de eisen vanuit het 

Waterbeheerplan 2010 - 2015.  

4.3.2  Watergebiedsvisie Kamerik en Kockengen (2007) 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een watergebiedsplan opgesteld voor het 

gebied Kamerik en Kockengen. In een watergebiedsplan beschrijft het waterschap de 

richtlijnen voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Uitgangspunt hierbij zijn de 

verschillende gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Het 

watergebiedsplan resulteert in nieuwe peilbesluiten en inrichtingsplannen voor het 

watersysteem. 

De waterplas ‘De Eend’ krijgt de functie ‘seizoensberging’, dat wil zeggen dat (zoet)water 

opgeslagen wordt in natte perioden om te gebruiken in perioden met een watertekort. Bij de 

plas wordt een stuw geplaatst en enkele watergangen in de polder worden afgedamd. Een 

nieuwe watergang ten oosten van de plas moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit minder 

fluctueert door vermindering van instromend landbouwwater. Hierdoor kan algenbloei 
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worden voorkomen. De plas wordt apart peilgebied met een flexibel peilbeheer. 

Voor een goede aan- en afvoer van water in het peilgebied Kamerik-Teijlingens, waar het 

plangebied binnen valt, zal het waterschap enkele duikers nabij plas de Eend vervangen door 

bruggen en zal het traject van de hoofdwatergang nabij het gemaal overgedimensioneerd 

worden aangelegd. Dit betekent dat de watergang verbreed wordt, zodat de afvoercapaciteit 

voldoende groot blijft. 

Het plan is in overleg met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tot stand 

gekomen. Daarbij is onder andere geanticipeerd op maatregelen uit de Watergebiedsvisie 

Kamerik en Kockengen.  

4.4  Gemeentelijk/lokaal beleid 

4.4.1  Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009 - 2030 (2009) 

De Ruimtelijke Structuurvisie biedt een ruimtelijk ontwikkelings- en toetsingskader voor de 

gemeente Woerden voor de periode tot 2030. De toeristische opgave is het ontwikkelen van 

de recreatieve potentie van Woerden door in het buitengebied het routenetwerk voor fiets, 

voetganger en kano te verbeteren en uit te breiden, routes in stad en buitengebied met elkaar 

te verbinden en door recreatieve voorzieningen uit te breiden. Het gemeentelijk 

actieprogramma in de Nota recreatie en toerisme richt zich op vrijliggende fietspaden, 

netwerken van paardrijdmogelijkheden en ruiterroutes bij stallingsvoorzieningen en het 

vergroten van de wandelmogelijkheden tussen Kamerik en Zegveld, Houtkade en de Grecht, 

aan de westzijde van Woerden en een binnenstadsroute in Woerden. Ook heeft de gemeente 

de ambitie om de komende jaren waterrecreatie als speerpunt verder uit te werken.  

Met onderhavig plan is ingespeeld op de ambities van de gemeente ten aanzien van de 

recreatieve potentie van Woerden, zoals verwoord in de Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 

2009 - 2030.  

4.4.2  Landschapsontwikkelingsplan Woerden (2010) 

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

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

houdend met de ontwikkeling van de verschillende functies in het landelijk gebied wordt 

beschreven hoe de landschappelijke waarden behouden en versterkt kunnen worden. 

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

Het plangebied valt binnen het veenweideland. Belangrijk is hier het extra beschermen van 

de gaafheid en heelheid van bijzondere eenheden van verkaveling. Alle nieuwe 

ontwikkelingen, waaronder de door rijk en provincie gewenste grootschalige 

natuurontwikkelingen, die worden opgenomen in veenweideland, moeten zoveel mogelijk de 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap in stand houden of 

versterken. 

In onderhavig plan is rekening gehouden met het veenweidelandschap en de kwaliteiten 

daarvan. Een verdere beschrijving is opgenomen in paragraaf 5.4.  
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4.4.3  Welstand Woerden, herziening 2008 

De gemeente Woerden heeft de mogelijkheid om welstandsbeleid te voeren zoals aangegeven 

in de Woningwet van 1 januari 2003 gebruikt om op basis van de samenhang in gebieden en 

objecten beoordelingscriteria te formuleren. 

Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid. De 

gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote 

bouwplannen. 

De sport- en recreatieterreinen, waar het plangebied onder valt, zijn helder en eenvoudig qua 

opzet en bebouwing en hebben een groen karakter waarbij de gebouwen een ondergeschikte 

rol spelen. De architectuur is terughoudend.  

Het beleid is terughoudend en gericht op beheer. Mogelijke uitbreidingen zullen met name 

buiten de kern goed in het landschap ingepast moeten worden. 

Bij de ontwikkeling van het plan is rekening gehouden met het beleid uit de welstandsnota 

ten aanzien van de bebouwing in het plangebied.  

4.4.4  Nota Recreatie en Toerisme (2008) 

In regionaal verband is een aantal route-informatiepunten ontwikkeld, waarvan twee in de 

gemeente Woerden. Recreatieterrein Oortjespad is een zogenaamd concentratiepunt, met 

ruime parkeermogelijkheden en een bushalte. 

De regio kent diverse fietsroutes. Routepunt Oortjespad is het startpunt voor vijf 

bewegwijzerde fietsroutes, daarnaast hebben ANV de Utrechtse Venen en de ZLTO routes 

uitgebracht. Woerden is ook een opstappunt voor de Midden-Nederlandroute (LF4), een 

lange afstandsroute van 300 km. De start- en opstappunten voor verschillende recreatieve 

routes in het buitengebied, fungeren tevens als een aantrekkelijk afstappunt, waarmee 

recreanten verleid worden langer in het buitengebied te verblijven. 

Uit onderzoek naar cijfers voor het Groene Hart blijken de volgende zaken, die relevant zijn 

voor het plangebied: 

� De belangstelling voor dagrecreatie en toerisme op het platteland neemt toe. 

� 70% van de inwoners van de provincie Utrecht komt in zijn vrije tijd op het Utrechtse 

platteland. 

� De voornaamste activiteiten daarbij zijn wandelen (81%) en fietsen (73%). 

� In het voorjaar en de zomer gaat iets meer dan de helft van de Utrechtse inwoners iedere 

week minimaal één keer naar het platteland. In de herfst en winter zakt de 

bezoekfrequentie naar één tot enkele keren per maand. 

� 17% van de Utrechters bezoekt wel eens een plattelandstoeristische voorziening. 

� Recreanten uit de provincie Utrecht geven aan vooral behoefte te hebben aan fiets- en 

wandelpaden, routestructuren en goede toegankelijkheid. 

� Golf wordt steeds populairder. Verwacht wordt dat in 2010 minimaal 300.000 mensen 

de golfsport zullen beoefenen (1,9 % van de bevolking). 

De grootste kans voor Woerden ligt in het bieden van ‘gezonde’ 

openluchtrecreatiemogelijkheden vlakbij huis. Niet alleen omdat het aantal inwoners in de 

directe omgeving de komende jaren fors zal stijgen (met name door Leidsche Rijn, de 

grootste nieuwbouwlocatie van Nederland), maar ook omdat de belangstelling van mensen 

voor traditionele recreatievormen zoals wandelen en fietsen (weer) toeneemt. De gemeente 
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Woerden kan tienduizenden mensen sportieve en aantrekkelijke 

openluchtrecreatiemogelijkheden bieden vlakbij hun eigen woonomgeving. 

De belangstelling voor evenementen en nieuwe, tijdelijke locaties waar ‘iets leuks’ valt te 

beleven, is ook een kans. Het beeld dat in Woerden ‘altijd wat te doen is’ bestaat bij veel 

mensen al, maar kan nog sterker vorm krijgen. Woerden heeft vele locaties die daarvoor 

kansen bieden én veel lokaal initiatief: individuen, organisaties en ondernemers die graag 

iets willen organiseren. 

Voor wat betreft het inspelen op trends en ontwikkelingen en het ontwikkelen van producten 

die passen bij de (nieuwe) wensen van de hedendaagse consument, ligt het initiatief bij de 

markt. 

Visie 

Als motto voor de visie wordt ingezet op het versterken van de poortfunctie van Woerden. 

Door Woerden verder te ontwikkelen als Poort naar het Groene Hart, maar ook door 

bezoekers te verleiden via de Woerdense stadspoort de historische binnenstad te bezoeken. 

Basis daarvoor is een goed functionerend toeristisch-recreatief routenetwerk (wandelen en 

fietsen), met voldoende rustpunten en horecavoorzieningen. Waarbij het bijzondere wordt 

belicht door bijzondere attracties – die ook uit tijdelijke voorzieningen en evenementen 

kunnen bestaan. 

De prioriteit ligt bij de Woerdense bevolking en bewoners uit de regio. De ligging van 

Woerden in het Groene Hart betekent dat Woerden een belangrijke rol speelt in het vervullen 

van de recreatiebehoefte van de bewoners van omliggende stedelijke gebieden – in het 

bijzonder Utrecht en Leidsche Rijn. Uiteraard zijn ook bezoekers uit overig Nederland en 

daarbuiten van harte welkom, en heeft Woerden ook hun aardig wat te bieden. 

De ontwikkeling van het onderhavige plangebied sluit aan bij de visie van de gemeente 

Woerden en speelt in op de behoeften die uit marktonderzoek in het Groene Hart zijn 

gebleken.  

4.4.5  Horecastructuurvisie Woerden (2010) 

Met deze structuurvisie worden nieuwe initiatieven voor horeca getoetst en gewenste 

ontwikkelingen gestimuleerd. De toekomstvisie horeca heeft dus vooral betrekking op het 

horecavestigingsbeleid. Kernvragen zijn of de horeca zich inmiddels voldoende heeft 

ontwikkeld conform de uitgangspunten, of er nog economische uitbreidingsruimte is, voor 

welke horecatypen en op welke locaties. 

In de horecastructuurvisie is aangegeven dat Kameryck een moderne, fraai vormgegeven 

vergader- en recreatielocatie is, die zowel een kwaliteitsrestaurant, pitch&putt golf, sport en 

spelarrangementen, vergaderarrangementen en feestconcepten te bieden heeft. De 

combinatie van hoogwaardige zakelijke faciliteiten, sport- en spelfaciliteiten, de omvangrijke 

buitenlocatie (15 hectare) en de incidentele buitenconcerten (klassieke muziek) maken deze 

locatie zeer vernieuwend. In het restaurant wordt met ecologische en streekgebonden 

producten gekookt. 

Voor horeca in het buitengebied zijn combinaties met recreatievoorzieningen en –activiteiten 

meestal essentieel voor de levensvatbaarheid. Dit is zeker ook in het fraaie, waterrijke 

buitengebied van Woerden het geval, gegeven voorbeelden als Kameryck, de Boerinn en De 

Meijetuin. Meer nog dan in binnensteden moeten deze zaken hun eigen bezoekersstromen 

genereren: gasten komen er doelgericht. 
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Ondernemers moeten in staat worden gesteld om de seizoensgebondenheid van hun bedrijf 

te verminderen, mits ze de meerwaarde van hun initiatieven voor het buitengebied en voor 

de gemeente (ruimtelijk, toeristisch-recreatief, economisch, 

imago, etc.) helder kunnen aantonen. Horeca moet in het buitengebied ondersteunend zijn 

aan de recreatiefunctie en passen binnen het beleid voor het Groene Hart. Deze criteria 

gelden ook voor nieuwe horecazaken in het buitengebied. 

Kameryck valt binnen het deelgebied "buitengebied". De ambitie hiervoor is: 

� horeca ter versterking van dag- en verblijfsrecreatie; 

� versterken zakelijke ontmoetingsfunctie in buitengebied. 

De doelgroepen zijn: 

� lokaal: inwoners gemeente Woerden; 

� regionaal: recreanten, zakelijke bezoekers; 

� bovenregionaal: recreanten en toeristen, zakelijke bezoekers. 

De ontwikkelingsrichting bedraagt: 

� horeca ondersteunend aan recreatievoorzieningen (ondergeschikt); 

� inspelen op omgevingskwaliteiten en routestructuren; 

� beperkte horeca bij agrarische bedrijven, ondersteunend aan hoofdfunctie; 

� nieuwe zelfstandige horeca alleen op toeristisch-recreatieve knooppunten.  

De randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld zijn: 

� ondersteunende horeca alleen in rechtstreeks verband met de hoofdbestemming; 

� goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid; 

� versterken van het netwerk voor wandelaars en fietsers.  

Het bestemmingsplan sluit aan op de doelstellingen van de Horecastructuurvisie. Er is 

sprake van horeca die ondersteunend is aan de hoofdbestemming "Recreatie". De horeca 

vormt onderdeel van het recreatieterrein is daarmee verbonden wat betreft beheer en 

exploitatie. De horeca is toegestaan ter versterking van de hoofdfunctie "recreatie" opdat de 

duurzaamheid van de hoofdfunctie gewaarborgd is. De horeca staat dus ten dienste van en 

vormt niet de hoofdfunctie. Dat wil dan niet zeggen dat geen zelfstandige horeca-activiteiten 

mogelijk zijn, maar er mag geen situatie ontstaan dat er een geheel zelfstandige 

horecavoorziening ontstaat die geheel los komt te staan van het recreatiegebied. Kameryck is 

en blijft nauw verweven met recreatie. Het bedrijf heeft  investeringen gedaan in specifieke 

recreatievoorzieningen zoals de Pich&Putt golfbaan en de midgetgolfbaan, de 

groepsaccommodatie (verblijfsrecreatie), schietbaan en andere sport en spel voorzieningen. 

Men kan echter niet alleen bestaan van de recreant (kwetsbaar/seizoensgevoelig). 

4.4.6  Gemeentelijk evenementenbeleid "Evenementen met de W-factor" 

In het op 1 januari 2012 in werking getreden beleidsdocument is aangegeven op welke wijze 

de gemeente Woerden wil omgaan met het beleid ten aanzien van de evenementen in de 

openbare ruimte.  

Onder Evenementen met de W-factor worden verstaan: 

� Evenementen die passen bij het merk Woerden 

� Evenementen die bijdragen aan de positionering van Woerden 

� Evenementen die de levendigheid van Woerden vergroten 

� Evenementen die aanvaardbare hinder veroorzaken 

� Evenementen die voldoen aan de gestelde voorwaarden 

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2011 ook besloten dat de burgemeester als bevoegd 
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bestuursorgaan met betrekking tot het verlenen van evenementenvergunning op grond van 

de Algemeen plaatselijke verordening de kaderstellende nota verder zou moeten uitwerken 

ten aanzien van evenementenlocaties en geluidsnormen. 

Ook Kameryck is aangewezen als een locatie waar een aantal evenementen is toegestaan. Het 

gaat dan om de zogenaamde "grote" buitenevenementen, die passen bij de aard van 

Kameryck, zoals bijvoorbeeld "Kameryck Klassiek" of het vorig jaar gehouden "VNG-

congres" dat een landelijke uitstraling voor Woerden heeft. 

Ten aanzien van Kameryck geldt het volgende: 

� Maximaal 3 evenementen, waarvan 1 sterk belastend. 

� Onder een evenement kan een meerdaags evenement worden verstaan. 

In dit nieuwe bestemmingsplan voor het recreatiegebied wordt de lijn gevolgd uit het 

Evenementenbeleid en wordt in de regels geregeld dat het is toegestaan om 3 "grote" 

(meerdaagse) evenementen per jaar te organiseren (zie ook paragraaf 6.3). 
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Hoofdstuk 5  Randvoorwaarden 

5.1  MER-beoordeling 

In maart 2013 is een MER-beoordeling voor onderhavig bestemmingsplan uitgevoerd. De 

volledige MER-beoordeling is opgenomen in bijlage 1. Hierna volgt een korte samenvatting.  

De Milieu Effect Rapportage (MER) is een procedure met als hoofddoel het milieubelang 

volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. 

Het gaat daarbij om plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten 

van publieke en private partijen die (uiteindelijk) belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu kunnen hebben. 

Een MER is verplicht voor activiteiten met potentieel grote negatieve milieueffecten. In het 

Besluit MER is aangegeven in welke gevallen een MER moet worden uitgevoerd. Behalve een 

categorie activiteiten waarvoor altijd een MER noodzakelijk is, is er een categorie waarvoor 

in eerste instantie beoordeeld dient te worden of een MER noodzakelijk is: de MER-

beoordeling. 

In de MER-beoordeling wordt geïnventariseerd welke milieueffecten mogelijk kunnen 

optreden bij het uitvoeren van de activiteit. Beoordeeld wordt of deze milieueffecten zo groot 

kunnen zijn, dat het noodzakelijk is om deze diepgravender te onderzoeken in een MER. 

Uit de beschrijving van de potentiële milieueffecten in de MER-beoordeling wordt 

geconcludeerd dat de uitbreiding van het recreatiecentrum (ontwikkelingen Oortjespad en 

Kameryk samen) geen "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" tot gevolg heeft. Het 

initiatief heeft evenmin grote gevolgen voor het Belvedèregebied Nieuwkoop-Harmelen. Het 

opstellen van een MER is niet noodzakelijk. 

5.2  Archeologie en cultuurhistorie 

5.2.1  Archeologie 

Sinds 2007 is in Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht, die de 

volledige implementatie van het Verdrag van Malta (1992) in de Monumentenwet (1988) 

betekent. Op basis van de Wet op de archeologische Monumentenzorg is de overheid 

verplicht om bij het vaststellen van ruimtelijke plannen ook de archeologische 

(verwachtings)waarden bij de planvorming te betrekken. 

Het plangebied ligt geheel in een lage archeologische verwachtingswaarde op de 

gemeentelijke archeologische beleidskaart. Conform de beleidskaart is onderzoek nodig bij 

ingrepen groter dan 10.000 m² en die tevens dieper dan 1 m onder maaiveld plaatsvinden. 

Dit betekent dat voor de geplande ingrepen geen onderzoek nodig is, aangezien deze grenzen 

niet worden overschreden. 

Behalve een waardevol bodemarchief kan er ook sprake zijn monumentale bebouwing. Het 

kan daarbij gaan om rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten 

zijn beschermd op basis van de Monumentenwet (1988). Gemeentelijke monumenten zijn 

beschermd op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Een vertaling van deze 

regelgeving in het bestemmingsplan zou dan ook dubbelop zijn. Overigens zijn in het 
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plangebied geen rijks- of gemeentelijke monumenten aanwezig.  

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.  

5.2.2  Cultuurhistorie 

De modernisering van de monumentenzorg (MOMO) heeft erin geresulteerd dat per 1 

januari 2012 het Besluit ruimtelijke ordening is aangepast. Met deze aanpassing is cultureel 

erfgoed ingebed in de ruimtelijke ordening. Het is verplicht om in bestemmingsplannen 

aandacht te geven aan cultuurhistorie en de effecten van het initiatief op cultuurhistorische 

waarden die in het plangebied voorkomen. Daar waar nodig dient de bescherming van deze 

waarden ook te worden vastgelegd in de regels en verbeelding bij het bestemmingsplan. 

De bedrijfswoning van de kinderboerderij is van karakteristieke waarde en is in het geldende 

bestemmingsplan ook als zodanig beschermd ("karakteristiek hoofdgebouw"). De 

voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de bedrijfswoning. Wel is het van 

belang dat de karakteristieke waarde van de bedrijfswoning in het onderhavige 

bestemmingsplan opnieuw wordt beschermd.  

Uit de MER-beoordeling, zoals verwoord in paragraaf 5.1, is reeds gebleken dat de 

ontwikkelingen geen significante effecten heeft op de cultuurhistorische waarden van het 

Belvedere-gebied Nieuwkoop-Harmelen.  

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan. 

5.3  Bodem 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 

toekomstige functie. Wanneer een toekomstige functie mogelijk wordt belemmerd door de 

bodemkwaliteit (denk bijvoorbeeld aan een groentetuin op een voormalige vuilstortplaats) 

zal, in eerste instantie, een verkennend bodemonderzoek moeten aantonen of dit 

daadwerkelijk het geval is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom 

van belang om te kijken of de toekomstige functie van het gebied niet in strijd is met de 

kwaliteit van de bodem. 

Bodemkwaliteitskaart 

Er is geen actuele bodemkwaliteitskaart van de gemeente Woerden. Op basis van de vorige 

bodemkwaliteitskaart bevindt de locatie zich binnen zone B4 van die bodemkwaliteitskaart. 

Dat betekent dat het gebied zich in het toemaakdekgebied bevindt. Het toemaakdek is 

ontstaan door eeuwenlange ophoging met afval uit grote steden. In de bovengrond van deze 

zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor koper en lood de tussenwaarde. Voor kwik, 

zink, PAK en minerale olie wordt de (generieke) achtergrondwaarde overschreden. In de 

ondergrond zijn geen verhoogde achtergrondwaarden vastgesteld. 

Bodemonderzoeken 

Oortjespad 1 

In april 1996 is een beperkt onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de toenmalige aanleg van 

een opslagplaats voor mest en lekwater. Hierbij is alleen naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bovengrond gekeken. Er is niet gekeken naar de ondergrond en het grondwater. In 

het mengmonster van de bovengrond zijn enkele parameters van nature licht verhoogd 

aangetoond. Voor het overige zijn geen verhogingen aangetoond ten opzichte van de toen 

geldende normen.  



 35   

Bestemmingsplan "Oortjespad" (ontwerp)  

Oortjespad 3 

Uit het verkennend bodemonderzoek Oortjespad 3, van november 2011 blijkt dat in de 

bovengrond lichte verhogingen aan zware metalen aanwezig zijn. In één mengmonster van 

de ondergrond is een matige verhoging aan lood aangetoond. Een ander mengmonster van 

de ondergrond is schoon. In het grondwater is een lichte verhoging aan barium aangetoond. 

Uit bovengenoemd onderzoek blijkt tevens dat: 

In juli 2005 is door Ingenieursbureau BCC BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(project 14110600, d.d. 29 juli 2005). De aanleiding betrof het voornemen om op het 

recreatieterrein Oortjespad een natuurrecreatiecentrum, een sanitair/opslaggebouw en 

enkele trekkershutten te realiseren. Er zijn bij het onderzoek acht boringen geplaatst, 

waarvan één is voorzien van een peilbuis. Uit de analyses blijkt dat in de bovengrond het 

gehalte aan lood matig verhoogd is aangetoond. Er zijn lichte verhogingen aan koper, kwik 

en zink aangetoond, die te relateren zijn aan toemaakdek. In de ondergrond wordt de 

triggerwaarde voor EOX overschreden. In het grondwater is de concentratie 

tetrachlooretheen licht verhoogd. 

Volgens informatie van de OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) is er in december 2005 

nog verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op andere gedeelten van het recreatiegebied. 

Uit dit onderzoek blijkt dat in de grond lood sterk verhoogd is aangetoond. In het grondwater 

zijn kwik en zink matig verhoogd aangetoond. Naar aanleiding van de bovenstaande 

verkennende bodemonderzoeken is in februari 2006 een nader onderzoek uitgevoerd waarbij 

de matige verhoging uit het onderzoek van juli 2005 nader is onderzocht (hierbij aangeduid 

als deellocatie D). Daarnaast zijn ook de sterke verhoging aan lood in de grond en de matige 

verhogingen aan kwik en zink in het grondwater (aangetoond in het onderzoek van december 

2005 op de andere deellocaties) nader onderzocht. Hierbij zijn ter plaatse van deellocatie D 

alleen nog lichte verhogingen aan lood aangetoond. Geconcludeerd is toen dat er geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is op het perceel. 

Conclusie 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart en het eerder uitgevoerde onderzoek nabij de locatie 

kunnen lichte tot en met sterke verhogingen aan zware metalen worden verwacht als gevolg 

van regionale achtergrondgehalten. Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden 

(fase 2) moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd en worden toegevoegd bij de Wabo 

aanvraag, aspect bouwen. Er kan dus niet worden volstaan met alleen een historisch 

onderzoek. Dit hoeft echter nog niet onderzocht te worden in het bestemmingsplantraject.  

In het kader van het bestemmingsplan vormt het aspect bodem dan ook geen belemmering 

voor de ontwikkeling van het plan.  

5.4  Landschap 

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied van Woerden en tevens gelegen in het 

nationaal landschap Het Groene Hart. Voor het landschap Groene Hart wil de provincie 

Utrecht de volgende kernkwaliteiten behouden en versterken: 

1. openheid; 

2. (veen)weidekarakter incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.); 

3. landschappelijke diversiteit; 

4. rust & stilte.  

Voor het plangebied geldt het landschapstype "velden (open polder, veen, droogmakerijen, 

waarden)": hier is sprake van vlakke, open landschappen met vergezichten tot aan de 
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horizon. De open ruimte wordt bepaald door een tapijt van gras in een strokenverkaveling. 

Rechte sloten, weteringen, wegen, kades en dijken articuleren het vlak. Bebouwing ligt in 

rechte linten in de ruimte. Aan de horizon wordt de openheid begrensd door randen van 

linten en opgaande beplanting. De velden stralen rust en stilte uit. Enkel en alleen het accent 

leggen op rust en stilte doet echter geen recht aan het Groene Hart. Het waarborgen van rust 

vraagt ook het bieden van ruimte voor vormen van dynamiek. 

De gemeente Woerden heeft de waarden van het buitengebied  benoemd in het 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en daar een visie aan gekoppeld die is gericht op 

behoud van landschaps- en cultuurhistorische waarden. 

 

Afbeelding - Uitsnede Landschapsontwikkelingsplan Woerden 

Het bebouwingslint Kamerik bestaat uit drie parallel liggende linten in een enigszins verdicht 

veeweidelandschap (bosjes, erven, beplante lange opritten). De bebouwing van het 

recreatiecentrum ligt als meest zuidelijke erf in het oostelijke lint, Oud Kamerik. Het open 

veenweidenland achter het lint (oostelijk) hoort bij de kwaliteit van het gebied. De percelen 

aan het Oortjespad zijn in de huidige situatie al veranderd door de grote plas, verdicht door 

bosjes en hoge bomen. De grote plas, die door zandafgraving is ontstaan, heeft het ritme van 

het cope-landschap verstoord. Dit terrein valt reeds uit de toon binnen dit veenweidegebied 

met de bijzondere driedelige lintenstructuur. Direct ten oosten van het recreatiecentrum 

begint het waardevolle boerderijlint van Teckop. 

De ontwikkelingen op de locatie Oortjespad (omgeving kinderboerderij) en Kameryck vinden 

volledig plaats binnen het bestaande terrein. De bebouwing van Oortjespad bij de 

kinderboerderij (het toekomstige pannenkoekenrestaurant c.a.) ligt op het erf (in het lint) en 

is qua maat, vorm en uitstraling ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Dit past in het 

landschap en het bijzondere bebouwingslint.  

De bebouwing van Kameryck (bestaand en nieuw) ligt buiten het lint. Bebouwing op deze 

plaats verzwakt de herkenbaarheid van het driedelig lint Kamerik. Echter de ligging van de 

bestaande bebouwing van Kameryck nabij de beplanting rond de plas zorgen voor een reeds 
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verstoorde context (geen veenweidegebied meer), waardoor de landschappelijke invloed 

beperkt blijft. Het pand ligt aan de plas en "hoort" bij die, "gebiedsvreemde" plas. Deze plas 

met de hoge beplanting er omheen is op zichzelf dus al een landschapsvreemd element.  

De ontwikkeling ruimte aan de dynamiek tussen de rustige, stille omgeving en de activiteiten 

die plaatsvinden op het recreatiecentrum. Dit is ook toegestaan, omdat Oortjespad is 

aangewezen als (recreatieve) Poort. Deze dynamiek zorgt voor een extra waardering van de 

rust en stilte in de omgeving van het plangebied.    

Afbeelding - Foto's plangebied 

Toekomstige ontwikkelingen in het plangebied  

Bij toekomstige ontwikkelingen in het plangebied dienen de kernkwaliteiten van het 

landschap gerespecteerd te worden en waar mogelijk versterkt. Bijvoorbeeld bij het 

aanbrengen van nieuwe beplanting moet rekening gehouden worden met de openheid van 

het landschap en de zichtlijnen (Oost /west), haaks op het lint. Zo dient een nieuwe bomenrij 

of beplantingsstrook op de Pitch&Putt-baan niet in noord zuid richting te lopen maar moet 

deze in Oost West-richting geplaatst worden. Men dient zoveel mogelijk te kiezen voor 

gebiedsgebonden groen zoals els en (knot-) wilg.  

De huidige waterpartijen in de kinderboerderij zijn willekeurig tot stand gekomen. Er is 

destijds niet getracht om het slotenpatroon van het veenweide gebied te laten doorlopen op 

het terrein van de kinderboerderij. Bij een toekomstige herinrichting zou dit patroon hersteld 

kunnen worden door waterpartijen zoveel mogelijk terug te verleggen in dit patroon. 

Toekomstige bebouwing zal zoveel mogelijk in het lint geplaatst moeten worden.  

Het aspect landschap vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.  

5.5  Externe veiligheid 

Algemeen 

In 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht geworden. In het 

besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige 

bestemmingen (zoals woningen) in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 

worden geproduceerd en/of opgeslagen. 

In het kader van externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen 

onderscheiden: 

� inrichtingen; 

� transportroutes; 

� transportleidingen. 
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Afbeelding - Uitsnede risicokaart (bron: www.risicokaart.nl) 

Inrichtingen 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die op basis van het BEVI 

een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Transportroutes 

Het plangebied is niet gelegen binnen een risicocontour van een transportroute. 

Aardgas 

Het plangebied is niet gelegen binnen een risicocontour van een aardgastransportleiding. 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het 

voorgenomen plan. 

5.6  Flora en fauna 

5.6.1  Gebiedsbescherming 

In Nederland wordt de natuur beschermd op basis van gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. De volgende natuurgebieden kunnen van invloed zijn op het project: 

� Natura 2000; 

� Beschermde natuurmonumenten; 

� Ecologische hoofdstructuur. 
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Natura 2000 

Binnen de Europese Unie wordt beoogd een samenhangend netwerk van leefgebieden en 

soorten te realiseren, Natura 2000 genaamd. De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden maken 

hiervan deel uit. Voor beschermde Natura 2000-gebieden geldt dat er door projecten en 

handelingen (in of in de nabijheid van het Natura 2000-gebied) geen verslechtering van de 

kwaliteit van de habitats of een verstorend effect op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen mag optreden (Natuurbeschermingswet). 

Het plangebied ligt buiten de invloedsfeer van Natura 2000-gebieden. Voor de ontwikkeling 

van het voorgenomen plan hoeft in het kader van de Natuurbeschermingswet geen nader 

onderzoek te worden uitgevoerd. 

Beschermde natuurmonumenten 

Beschermde natuurgebieden hebben als doel om gebieden met een natuurwetenschappelijk 

of landschappelijke betekenis te vrijwaren tegen ingrepen. De aanwijzing vindt op 

rijksniveau plaats. Voor beschermde natuurmonumenten geldt dat het verboden is om 

handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor de wezenlijke kenmerken van het 

natuurmonument, tenzij er een vergunning kan worden verleend (Natuurbeschermingswet). 

In het plangebied komen geen beschermde natuurmonumenten voor. 

Ecologische Hoofdstructuur 

Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. 

Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene 

naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen 

vormt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. Op basis van de provinciale 

omgevingsverordening zijn ingrepen in de EHS alleen mogelijk in situaties wanneer de 

ingreep is 'van groot openbaar belang' is en er geen alternatieven mogelijk zijn. Het 

plangebied ligt niet binnen de EHS. 

5.6.2  Soortbescherming 

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in het wild levende planten- en 

diersoorten, ook buiten beschermde natuurgebieden. De wet verbiedt een aantal handelingen 

die kunnen leiden tot schade aan (populaties of individuen van) beschermde soorten 

(algemene verbodsbepalingen). 

Wanneer het bestemmingsplan handelingen mogelijk maakt die beschermde planten en 

dieren kunnen bedreigen, is het verplicht om vooraf te toetsen of deze plannen kunnen 

leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dit het geval dreigt te zijn, 

moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, 

indien dit niet mogelijk is dienen de gevolgen voor beschermde soorten zoveel mogelijk 

beperkt te worden. 

In het kader van de soortbescherming is een quick scan flora en fauna uitgevoerd. De 

conclusie van dit onderzoek is weergegeven in subparagraaf 5.6.3. 

5.6.3  Natuurtoets 

In het kader van de ontwikkeling is een quick scan flora en fauna uitgevoerd. Het volledige 

onderzoek is opgenomen in bijlage 2. De conclusie van het onderzoek is hierna opgenomen. 

De ingreep kan, zonder dat er preventieve maatregelen worden getroffen, effect hebben op 

enkele strikt(er) beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Het betreft hier de 
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heikikker, rugstreeppad en buizerd. Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en 

faunawet kan echter voorkomen worden. Daarvoor zijn hierna randvoorwaarden 

geformuleerd. Tijdens de werkzaamheden dient alleen rekening gehouden te worden met 

deze soorten en met het broedseizoen van vogels. 

 

Randvoorwaarden 

� Vernietiging van het overwinteringsbiotoop van rugstreeppad en heikikker dient 

voorkomen te worden. Dit kan door de graafwerkzaamheden in de bosstrook buiten de 

overwinteringsperiode uit te voeren. De overwinteringsperiode loopt globaal van 

november tot maart. 

� Verstoring van de in gebruik zijnde nestplaats van buizerd dient voorkomen te worden. 

Dit kan door de boom met de horst te sparen en de werkzaamheden rondom de 

buizerdhorst en de kap van bomen in de directe nabijheid van de nestboom buiten de 

broedperiode uit te voeren. De broedperiode loopt globaal van maart tot eind juli. De kap 

kan plaatsvinden wanneer de jonge vogels zijn uitgevlogen. Indien de horst ter zijner tijd 

verlaten wordt kan de nestboom alsnog worden gekapt. 

� Verstoring van broedvogels dient voorkomen te worden. Dit kan door de struiken buiten 

het broedseizoen te verwijderen. Het rooien van beplanting binnen het broedseizoen is 

mogelijk indien door een daartoe bevoegd ecoloog is vastgesteld dat er met deze 

werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord.  

Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en faunawet geen standaard 

periode gehanteerd. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening 

gehouden worden met de periode maart tot half augustus. 

� Gezien de aanwezigheid van verschillende functies voor beschermde soorten van het te 

ontwikkelen terrein, is de planning van werkzaamheden buiten de kwetsbare periodes 

lastig. Daarom wordt voorgesteld om de kap van bomen in de periode augustus tot 

november uit te voeren. Aansluitend kunnen in de daaropvolgende maanden tot maart 

de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het gekapte deel is dan namelijk ongeschikt als 

overwinteringsbiotoop voor amfibieën. 

� Voorgesteld wordt om bij werkzaamheden in het voortplantingseizoen van rugstreeppad 

(en heikikker) het gebied voorafgaande aan de werkzaamheden te controleren op de 

aanwezigheid van deze soort(en). Het betreft hier de periode van april tot juli. 

Bij de daadwerkelijke realisatie van het plan zal erop worden toegezien dat de 

randvoorwaarden worden nageleefd. Het aspect flora en fauna vormt dan ook geen 

belemmering voor de ontwikkeling van het plan.  

5.7  Geluid 

Kader 

De  Wet geluidhinder (Wgh)  is van toepassing bij de ontwikkeling van nieuwe 

geluidgevoelige functies zoals  woningen en andere gevoelige gebouwen (zie art. 1.2 van het 

Besluit geluidhinder). Met betrekking tot bestaande geluidgevoelige functies geldt het 

Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998.  

In de Wgh worden geluidzones gedefinieerd rondom belangrijke geluidbronnen (gezoneerde 

industrieterreinen, verkeerswegen en spoorwegen) ter beperking van geluidhinder. Het 

gebied binnen deze zone geldt als akoestisch aandachtsgebied. 

Geluidzones (algemeen) 

Met ingang van 1 juli 2012 is SWUNG I (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw 
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Geluidbeleid) van kracht geworden. Hierin is vanuit de Wet milieubeheer geregeld dat 

Rijkswaterstaat voor alle rijkswegen en Prorail voor alle hoofdspoorwegen verantwoordelijk 

zijn voor het handhaven van de geluidemissie plafonds van deze verkeersbronnen. De 

handhaving vindt plaats in fictieve controle punten die op 50 meter afstand van de rijks- of 

spoorweg liggen (zie www.geluidregister.nl). De gegevens die in dit register staan vermeld 

vormen de basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van de zone.  

Het gebied van de zone is een aandachtsgebied waarbinnen onderzoek, bij de ontwikkeling of 

realisatie van geluidgevoelige functies, noodzakelijk is. 

Geluidzones wegverkeer 

In hoofdstuk VI "Zones langs wegen" van de Wet geluidhinder is in art. 74 de omvang van 

een zone aan weerszijde van een weg geregeld. De breedte van een zone is namelijk 

afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in binnen- of buitenstedelijk gebied. 

Uitgesloten van een zone zijn wegen (hier is de Wet geluidhinder niet van toepassing) indien:  

� De maximum snelheid 30 km/ uur bedraagt; 

� De weg gelegen is binnen een met "woonerf" aangeduid gebied; 

� De geluidbelasting o.g.v. een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart op 

10 meter uit de as van de meest nabijgelegen rijstrook ten hoogste 48 dB Lden bedraagt. 

In onderstaande tabel is de omvang van de geluidzones weergegeven: 

Gebied Aantal rijstroken Breedte van de zone (m) 

Stedelijk 1 of 2 200 

Stedelijk 3 of meer 350 

Buiten stedelijk 1 of 2 250 

Buiten stedelijk 3 of 4 400 

Buiten stedelijk 5 of meer 600 

 

Geluidzones spoorwegen 

Hoofdspoorwegen hebben een geluidzone waarvan de breedte is bepaald in het Besluit 

geluidhinder (art. 1.4a lid 1). Een spoorweg die is aangegeven in het geluidregister  heeft een 

zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, 

gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, afhankelijk van de hoogte van het 

geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt. 

Geluidzones industrieterrein 

Een speciale categorie bedrijventerrein zijn de, overeenkomstig hoofdstuk V van de Wgh, 

gezoneerde industrieterreinen. Rondom een dergelijk terrein ligt een 50 dB(A) zonegrens die 

de maximale begrenzing vormt van de geluidemissie van alle bedrijven gezamenlijk.   

Conclusie zones Wet geluidhinder  

De planontwikkeling voorziet niet in de realisatie/ uitbreiding van een geluidgevoelige 

bestemming waar het hoofdstuk zones langs wegen of industrieterreinen van de Wet 

geluidhinder op van toepassing is. Met betrekking tot geluid zijn voor dit aspect uitsluitend 

de inrichtingsgebonden geluid activiteiten relevant. De normering voor deze activiteiten is 

verankerd in het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. 

Onderzoek geluidsituatie Wet milieubeheer 

De planontwikkeling kent een relatie met het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. De 

ontwikkelingen voorzien in een bedrijfsmatige uitbreiding/ wijziging van 

inrichtingsgebonden activiteiten waar de standaardnormering uit het Besluit op van 
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toepassing is.  

In maart 2013 heeft De Bruijn Advies gekeken naar het geluid vanuit de inrichting (inclusief 

de nieuwe activiteiten) richting de omgeving. Het volledige onderzoek is opgenomen in 

bijlage 3. De conclusie van het onderzoek is hierna weergegeven.  

Ten behoeve van de ruimtelijke procedure is de akoestische impact van alle relevante 

geluidsbronnen op het recreatieterrein inzichtelijk gemaakt. In dit onderzoek zijn de 

volgende akoestisch relevante activiteiten onderzocht: 

1. Het muziek- en stemgeluid op de terrassen; 

2. Het muziekgeluid in de horeca-ruimten; 

3. Het geluid vanwege het komende en gaande verkeer op het terrein van de inrichting. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen hogere langtijdgemiddelde 

geluidsniveaus zullen optreden dan 45 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de dichtstbij 

gelegen woning. Eveneens treden er geen hogere piekgeluidsniveaus dan de grenswaarden 

uit het Activiteitenbesluit milieubeheer aangeven. 

Het aspect inrichtingsgebonden geluid vormt in het kader van het Activiteitenbesluit Wet 

milieubeheer geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.  

5.8  Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 

milieubeheer. Hierin is van bepaalde projecten getalsmatig vastgelegd dat ze "niet in 

betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Met de inwerkingtreding 

van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009, zijn 

deze grenzen verruimd. Doordat het NSL in werking is getreden, draagt op grond van het 

Besluit niet in betekenende mate een project niet bij zolang de toename van de concentratie 

fijnstof of stikstofdioxide maximaal 3% bedraagt van de grenswaarde. De 3%-grens is 

gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof 

(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³ voor zowel PM10 

als NO2. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 

aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor woningbouwlocaties geldt dat voor maximaal 

1.500 woningen (in geval van één ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee 

ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op 

luchtkwaliteit meer hoeft plaats te vinden. 

In het kader van onderhavige ontwikkeling is door BVA Verkeer in januari 2013 een 

verkeersonderzoek uitgevoerd, waarbij tevens is gekeken naar de effecten op de 

luchtkwaliteit. Uit het luchtkwaliteitonderzoek blijkt dat er geen knelpunten zijn. De 

concentraties liggen beneden de grenswaarden en de bijdrage van het verkeer op beide 

wegen op de concentraties is relatief beperkt. De volledige conclusie van het onderzoek is 

opgenomen in subparagraaf 5.11.4. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 5. 
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5.9  Milieuhinder bedrijvigheid 

Agrarische bedrijven 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) schrijft voor op welke wijze een bevoegd gezag de 

geurhinder vanwege dierenverblijven moet beoordelen indien een veehouderij een 

milieuvergunning aanvraagt. Indirect heeft de Wgv ook consequenties voor de 

totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor de ruimtelijke ordening, dit wordt 

wel de 'omgekeerde werking' genoemd. De reden hiervoor is duidelijk: een geurnorm is 

bedoeld om mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder, omgekeerd moet een 

bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan die overmatige 

hinder. De ruimtelijke plannen waarvoor de omgekeerde werking moet worden beoordeeld, 

zijn met name bestemmingsplannen waarin locaties voor woningbouw, zoals een woonwijk 

of een Ruimte voor ruimte-woning, of recreatie en toerisme worden vastgelegd. 

Ten noordwesten van het plangebied is een agrarisch bedrijf gelegen (Van Teylingenweg 

132). Aan het agrarische bedrijf is op 5 januari 1990 een revisievergunning op grond van de 

Hinderwet verleend voor het houden van: 

� 50 melkkoeien; 

� 35 stuks vrouwelijk jongvee; 

� 24 kraamzeugen; 

� 200 gespeende biggen; 

� 63 guste en dragende zeugen; 

� 60 vleesvarkens. 

Vervolgens zijn verschillende meldingen ingediend op grond van het Besluit landbouw 

milieubeheer, de laatste melding op 30 september 2011 voor het houden van 60 melkkoeien 

en 40 stuks vrouwelijk jongvee. Er werden op dat moment geen varkens meer gehouden, 

echter de onderliggende vergunning uit 1990 is nooit ingetrokken. Hierdoor is het recht om 

de destijds vergunde varkens te houden in stand gebleven. 

Op het adres Van Teylingenweg 132 zijn dus zowel dieren waarvoor vaste minimale 

afstanden gelden aanwezig (melkkoeien en vrouwelijk jongvee) als nog slapende rechten voor 

het houden van varkens waarvoor de geuremissie met het computerprogramma V-Stacks kan 

worden berekend. 

Uitgangspunt is dat het nieuw te bouwen restaurant een geurgevoelig object is. Het 

restaurant is het gehele jaar geopend (van 1 april tot 1 november van 10.00 tot 21.00 uur en 

van 1 november tot 1 april van 10.00 tot 17.00 uur) en er verblijven tijdens de openingstijden 

nagenoeg permanent mensen (personeel en bezoekers). Het terras is geen geurgevoelig 

object. 

De oude vergunning waarin de varkens waren vergund wordt na 1 januari 2013 gezien als een 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Dit zijn eigenlijk de oude nog slapende 

rechten voor het houden van varkens uit de vervallen vergunning. De agrariër op het perceel 

Van Teylingenweg 132 heeft een nieuwe melding ingediend op grond van het 

Activiteitenbesluit, en gelijktijdig een verzoek tot intrekking van de OBM. Hiermee vervallen 

de slapende rechten voor het houden van varkens. 

Dit komt overeen met de bestaande situatie. Op dit moment is geen intensieve veehouderij 

aanwezig op het perceel. Het bedrijf zal worden voortgezet als melkrundveehouderij met 

daarnaast een recreatieve functie (bed & breakfast). In het bestemmingsplan is een zone 

opgenomen van 50 meter rond het bouwvlak van Van Teylingenweg 132 waarbinnen het niet 
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is toegestaan om nieuwe geurgevoelige objecten te realiseren. 

De nieuwbouw van het restaurant vindt plaats op (meer dan) 50 meter van de grens van het 

agrarisch bouwblok Van Teylingenweg 132. Eventuele nieuwbouw van stallen binnen het 

agrarische bouwblok voor het houden van vaste afstandsdieren is dus ook na nieuwbouw van 

het restaurant mogelijk. Het agrarische bedrijf wordt hierdoor niet belemmerd door de bouw 

van het restaurant. 

Omgekeerd betekent dit dat de uitbreiding van de kinderboerderij in de vorm van het 

pannenkoekenrestaurant geen hinder ondervindt van het agrarische bedrijf. 

Niet-agrarische bedrijven 

Ten aanzien van de milieuzonering rond in het plan voorkomende bedrijfsactiviteiten is 

aangesloten bij de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009 van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij gaat het om de in deze publicatie opgenomen 

categorisering van bedrijfstypen en de daarbij behorende richtafstanden ten opzichte van 

woonbebouwing (uitgaande van een rustige woonwijk of een rustig buitengebied). 

Er zijn geen bedrijven in het plangebied of in de omgeving van het plangebied, die ruimtelijk 

een knelpunt vormen. Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen dient rekening te worden 

gehouden met de richtafstanden uit de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009. 

Het aspect bedrijvigheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

5.10  Waterparagraaf 

Algemeen 

De watertoets houdt in dat vroegtijdig in het planvormingsproces rekening moet worden 

gehouden met de waterhuishouding. Sinds 2003 bestaat de wettelijke verplichting om de 

watertoets bij ruimtelijke plannen en besluiten te betrekken. Daarom moet in een vroegtijdig 

stadium van de planvorming overleg plaatsvinden met de waterbeheerder. In een dergelijk 

overleg wordt stilgestaan bij de consequenties van het nieuwe ruimtelijke plan ten aanzien 

van de waterhuishouding en mogelijk te nemen waterhuishoudkundige maatregelen. De 

watertoets is in de toelichting bij het bestemmingsplan opgenomen in de vorm van de 

waterparagraaf.  

In het kader van de wettelijke verplichting is begin 2013 de digitale watertoets doorlopen 

(www.dewatertoets.nl). Hieruit is gebleken dat er geen verkorte procedure kan worden 

doorlopen, maar dat een normale procedure van toepassing is. Er zijn gevolgen voor de 

waterhuishouding in het plangebied en daarom is overleg met het waterschap van belang, 

waarbij gekeken wordt of de gevolgen niet leiden tot een verslechtering van de 

waterhuishouding.  

Wateroverleg 

De waterbeheerder van het plangebied is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR). Een overleg met de waterbeheerder heeft plaatsgevonden op 8 januari 2013. Naar 

aanleiding van dat overleg is onderhavige waterparagraaf geschreven. De concept 

waterparagraaf is op 10 januari 2013 aan HDSR voorgelegd en op 14 januari 2013 is een 

reactie van HDSR ontvangen. De opmerkingen zijn vervolgens verwerkt in deze 

waterparagraaf.  
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Watersysteem 

Het bestaande watersysteem in de omgeving loopt vanuit noordelijke richting, diagonaal via 

de plas Eend in zuidelijke richting, waarna het water vervolgens via gemaal Kamerik 

Teylingens ten noorden van Woerden wordt afgevoerd naar de Oude Rijn. In het kader van 

het Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen wordt het watersysteem door het waterschap 

aangepast. De stroomrichting wordt omgedraaid, waarbij de afvoer niet meer door de plas 

gaat, maar er omheen. Ter hoogte van het laagste punt van de polder is recent het nieuwe 

gemaal Oud Kamerik gerealiseerd, die voor de afwatering van het gebied zorgt via de Grecht 

richting de Oude Rijn.  

 
Afbeelding - Invloedszone belangrijke watergangen (primaire waterlopen) 

(bron:www.dewatertoets.nl)  

 

HDSR heeft aangegeven dat de stroming via de plas Eend niet meer wenselijk is. Vanuit 

ecologisch oogpunt is het wenselijk dat de plas een eigen watersysteem krijgt, omdat er 

eutrofiëring plaatsvindt door uitspoeling van meststoffen en fosfaat in het watersysteem door 

de omliggende agrarische bedrijven. Daarom is in 2007 in de Watergebiedsvisie (zie 

paragraaf 4.3.2) reeds aangegeven dat de plas een eigen, flexibel peil moet krijgen, door de 

plas te isoleren. Dit betekent dat het water niet meer in directe verbinding mag staan met het 

water in de omgeving, zoals de hoofdwatergangen en sloten in het omliggende agrarisch 

gebied. Om dit te bewerkstelligen, zal HDSR een nieuwe primaire watergang aanwijzen, die 

om de plas heen leidt. Daarbij wordt waarschijnlijk gebruikt gemaakt van een van de reeds 

aanwezige, brede watergangen in het plangebied. De werkzaamheden voor het isoleren van 

de plas zullen in principe in 2014 door HDSR worden uitgevoerd. Voor het bestemmingsplan 

hebben deze maatregelen verder geen gevolgen, omdat ze mogelijk zijn binnen de 

toegekende bestemmingen. 

Het peil in het de plas en de omgeving bedraagt in de huidige situatie in de zomer en de 

winter respectievelijk 2,00 m-NAP en 2,10 m-NAP. Het peil in de plas zal na isolering vrij 

kunnen fluctueren tussen 2,26 m-NAP en 1,86 m-NAP. Het peil in de omgeving zal circa 2,08 
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m-mv in de zomer en 2,18 m-mv in de winter bedragen. In de toekomst kunnen de peilen in 

de omgeving naar beneden worden bijgesteld in verband met de in het gebied optredende 

bodemdaling. Belangrijk is dat de pitch- & puttbaan tot het omliggende peilbeheer blijft 

behoren, zodat de baan voldoende drooglegging houdt en gebruikt kan worden.  

Hemelwater 

De ontwikkelingen binnen het plangebied, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de 

toelichting, resulteren in een toename van verharding en bebouwing binnen het plangebied. 

In de tabel hierna is aangegeven hoeveel deze toename bedraagt (zie bijlage 4 voor een 

visualisering voor een visualisering van de oppervlakteberekeningen).  

Soort bebouwing 

of verharding 

Bestaande situatie 

(m²) 

Nieuwe situatie 

(m²) 

Toename (m²) 

Verharding – 

bestrating of steiger 

2.380 3.008 628 

Verharding – asfalt 6.216 6.479 263 

Halfverharding – 

grind of puin 

8.405 8.648 243* 

Bebouwing 2.001 2.870 869 

Peuterbad 100 100 0 

Totaal 19.102 21.105 2.003 * 

*Ten aanzien van de halfverharding - grind of puin, mag worden aangenomen dat het 

water hier nog steeds wel doorheen kan om in de bodem te infiltreren, zij het met meer 

moeite. Voor de toename in vierkante meters halfverharding wordt daarom 50% 

gehanteerd als toename van daadwerkelijke verharding. In onderhavig geval gaat het 

daarmee om een toename van 122 m², in plaats van 243 m². Daarmee vindt effectief een 

totale toename plaats van 1.882 m² aan verharding, in plaats van 2.003 m².    

Hemelwater in het plangebied komt rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht, of 

infiltreert in de bodem en wordt dan afgevoerd naar het oppervlaktewater. Doordat er een 

toename van verharding en bebouwing plaatsvindt, wordt het hemelwater echter versneld 

afgevoerd richting het oppervlaktewater. Dit is niet wenselijk. De toename van verharding en 

bebouwing bedraagt meer dan 1.000 m², wat HDSR als bovengrens in het landelijk gebied 

hanteert. De totale toename bedraagt 1.882 m² verharding en bebouwing. Als gevolg hiervan 

heeft HDSR aangegeven dat er minimaal 15% compensatie moet plaatsvinden van de 

toename van het verharde oppervlak, in de vorm van open water. Het gaat om een 

compensatie van circa 282 m².  

Deze compensatie vindt plaats aan de noordwestzijde van de plas Eend, waar een eiland met 

observatiepost wordt gecreëerd, door een deel van de bestaande groenstrook te "doorsteken" 

en een deel van het weiland af te graven. Dit biedt de benodigde extra ruimte voor het water, 

die tevens kan worden ingericht met diverse oevervegetaties, zoals riet of lelies. In totaal 

wordt op basis van de huidige inrichtingsschets circa 1.650 m² open water gerealiseerd. Dit is 

ruim voldoende ter compensatie van de toename van verharding.  

Overlast 

Doordat een groot deel van het plangebied bestaat uit een waterpartij (plas Eend), deze 

straks een eigen peilbeheer krijgt en recent een nieuw gemaal Oud Kamerik ten noordwesten 

van het plangebied is gerealiseerd, is het gebied in de toekomst voldoende beschermd tegen 

wateroverlast. De plas zorgt er met haar eigen peilbeheer voor dat een groot deel van 
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eventuele piekbelasting door hevige regenval kan worden opgevangen. Het nieuwe gemaal 

zorgt voor het peilbeheer in de omgeving en de rest van het plangebied, waarbij het peil 

dusdanig laag wordt gehouden dat een piekbelasting de ruimte heeft.  

De waterlopen in het plangebied worden zoveel mogelijk vrijgehouden, zodat waterberging 

mogelijk blijft. Wel blijft het mogelijk om te kanoën in de waterlopen binnen het plangebied.  

Afvalwater 

Afvalwater wordt via de bestaande riolering afgevoerd. In de nieuwe situatie is sprake van 

een toename van afvalwater, doordat er sanitaire faciliteiten worden gerealiseerd bij het 

pannenkoekenrestaurant en er sprake is van meer bezoekers voor zowel Kameryck als de 

kinderboerderij. Deze nieuwe sanitaire faciliteiten worden aangesloten op de reeds 

aanwezige riolering.  

Beheer en onderhoud 

De primaire watergangen in het plangebied worden beheerd en onderhouden door HDSR. 

De oevers van deze watergangen dienen vrij te blijven, om dit beheer en onderhoud mogelijk 

te houden.  

Direct ten noorden van het plangebied wordt een nieuw wandelpad aangelegd, met een brug 

over de bestaande watergang. Hoewel dit buiten het plangebied valt, omdat deze 

ontwikkeling mogelijk is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan, heeft HDSR 

aangegeven dat bij de aanleg van de brug rekening moet worden gehouden met het beheer en 

onderhoud van de watergang. De brug moet daarvoor minimaal 0,8 m hoog zijn en doorgang 

bieden voor een boot van minimaal 2 m breed. Tevens dient het water voldoende te kunnen 

doorstromen. In het kader van de benodigde watervergunning wordt hier de nodige aandacht 

aan besteed.  

Risico's en kosten 

Aangezien het isoleren van de plas Eend een van de maatregelen uit het watergebiedsplan is, 

neemt HDSR de kosten voor het isoleren voor haar rekening. Hiervoor is een apart budget 

gereserveerd. Ook de aanleg van een stuw met vispassage bij een van de zuidelijke inlaten 

van de plas behoort tot de toekomstige ontwikkelingen, die HDSR zal verzorgen.  

Ten aanzien van de watercompensatie en het realiseren van het eiland met 

vogelobservatiepost is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de kosten. De 

watercompensatie vindt plaats door het eiland te creëren. Dit eiland zorgt echter voor nieuwe 

aansluitingen op het omliggende watersysteem. In verband met het isoleren van de plas is 

dat niet wenselijk. Daarom wordt de oplossing daarvoor nog besproken, waarbij wordt 

gedacht aan het realiseren van een relatief ondiepe damwand ter plaatse van de afgegraven 

doorsteken, eventueel in combinatie met natuurvriendelijke oevers. HDSR heeft aangegeven 

dat er subsidiemogelijkheden aanwezig zijn voor dergelijke plannen en dat daar nog steeds 

aanspraak op gemaakt mag worden.  

Overig 

Om verontreiniging van bodem, grond en oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, 

wordt de toepassing van uitlogende bouwmaterialen (zoals koper, lood of zink) tot een 

minimum beperkt. In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen wordt hieraan de nodige aandacht besteed.  

Uit de waterparagraaf blijkt dat HDSR onder de genoemde voorwaarden wil meewerken aan 

de ontwikkeling van het plan. Het aspect water vormt dan ook geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het plan.  
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5.11  Verkeer en parkeren 

5.11.1  Bereikbaarheid 

Het plangebied is bereikbaar via het Oortjespad. Deze weg staat in directe verbinding met de 

provinciale weg ir. Enschedeweg (N212) ten oosten van het plangebied en de Van 

Teylingenweg aan de westzijde. Dit geeft voldoende aanrijmogelijkheden voor bezoekers die 

met de auto naar het plangebied komen. Tevens zijn er mogelijkheden om met het openbaar 

vervoer naar de locatie te komen. Hiervoor wordt verwezen naar subparagraaf 5.11.2.  

5.11.2  Openbaar vervoer 

Ten oosten van het plangebied zijn twee bushaltes aanwezig, direct grenzen aan het 

plangebied. Eén daarvan is aanwezig op de ir. Enschedeweg (N212) en één aan de Teckop, in 

het verlengde van het Oortjespad, direct aan de overzijde van de N212. De buslijnen rijden 

niet op zondag. Het plangebied is bereikbaar voor zowel lokaal als regionaal openbaar 

vervoer.  

5.11.3  Parkeren 

In het plangebied is een vijftal parkeervoorzieningen aanwezig met ruimte voor in totaal zo'n 

360 auto's. De parkeervoorzieningen bevinden zich aan de zuidzijde van het plangebied, over 

de gehele breedte van oost naar west. De parkeervoorzieningen zijn specifiek aangeduid op 

de verbeelding, zodat ze beperkt blijven tot de aangeduide gebieden. Parkeerterrein 2 vormt 

de hoofdparkeervoorziening, bestaande uit een basis parkeervoorziening en een zogenoemde 

"overloop parkeervoorziening". Deze overloop parkeervoorziening bestaat uit een onverhard 

terrein en biedt plaats voor circa 80 auto's, voor die gevallen dat de basis parkeervoorziening 

niet genoeg ruimte biedt. In subparagraaf 5.11.4 is de conclusie van het verkeersonderzoek 

opgenomen, waarbij tevens wordt ingegaan op het aspect parkeren.  

5.11.4  Onderzoek 

In januari 2013 is een verkeersonderzoek voor het plangebied uitgevoerd. De conclusie van 

het onderzoek is hierna weergegeven. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 5. 

Verkeersplanologische aspecten 

Op een gemiddelde weekdag genereert het recreatiecentrum circa 124 extra ritten ten 

opzichte van de huidige situatie. Op de piekdag bedraagt dit circa 348 extra ritten. Ten 

gevolge van deze extra ritten wijzigen de intensiteiten in de directe omgeving van het 

plangebied. De toename van het verkeer op de N212 is in verhouding met de huidige 

intensiteit gering. Op het gedeelte van het Oortjespad tussen de rotonde met de N212 en het 

recreatiegebied is de toename verhoudingsgewijs groter (35%). Het extra verkeer leidt op 

wegvakniveau echter niet tot een capaciteitsprobleem. Dit geldt eveneens voor de rotonde 

N212-Oortjespad. Deze kan de toekomstige intensiteiten verwerken zonder dat er een 

afwikkelprobleem op het kruispunt ontstaat. 

De toekomstige parkeerbehoefte op een piekdag kan worden opgevangen binnen de in de 

planvorming aanwezig parkeercapaciteit. Kameryck richt zich op verschillende doelgroepen. 

De grote diversiteit aan voorzieningen maakt dat er sprake zal zijn van een grote variatie in 

aankomst- en vertrekpatronen en verblijfsduur. Als gevolg van deze spreiding zal de 
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aanwezige parkeercapaciteit in vrijwel alle gevallen toereikend zijn.  

Ten aanzien van de ontsluiting van het terrein kan worden opgemerkt dat het instellen van 

eenrichtingsverkeer binnen het plangebied een middel kan zijn om de circulatie beter te 

regelen. Het verdient daarbij de voorkeur om de rijrichting van oost naar west te laten 

verlopen.  

Akoestisch- en luchtkwaliteitsonderzoek 

Voor een goede ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling zowel een akoestisch als een 

luchtkwaliteitsonderzoek verricht. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de toename 

van de geluidbelastingen op de geluidgevoelige objecten in de omgeving van het plangebied 

ten gevolge van het extra verkeer gering is. Voor het Oortjespad geldt dat een toename van 

1,30 dB is voorzien en ten gevolge van het extra verkeer op het Oortjespad. Op de N212 

bedraagt deze toename maximaal 0,08 dB. Conform de Wet geluidhinder zijn maatregelen 

pas verplicht wanneer de toename van het geluidsniveau ten gevolge van de infrastructurele 

wijzigingen 2 dB of meer bedraagt. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat omdat er 

geen sprake is van een reconstructie er vanuit de Wet geluidhinder geen beperkingen zijn.  

Ook uit het luchtkwaliteitonderzoek blijkt dat er geen knelpunten zijn. De concentraties 

liggen beneden de grenswaarden en de bijdrage van het verkeer op beide wegen op de 

concentraties is relatief beperkt. De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering 

voor de ontwikkeling van het plan.  

5.12  Duurzaam bouwen 

De klimaatveranderingen, de eindigheid van de fossiele brandstof en het daarop 

anticiperende beleid van het rijk, provincies en gemeenten vragen er om dat actief gekeken 

wordt naar duurzaamheid in nieuwbouwplannen. Het betreft thema's zoals CO2- en 

energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. 

Bij de realisering van de nieuwe bebouwing wordt aandacht besteed aan het 

duurzaamheidaspect. Hierbij kan gedacht worden aan energiezuinigheid en het gebruik van 

duurzame bouwmaterialen. In het kader van de aanvraag van de vergunning voor het 

bouwen worden de duurzaamheidaspecten nader uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten 

6.1  Algemene juridische opzet 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regels van het bestemmingsplan. De regels vormen 

samen met de verbeelding het juridisch deel van het bestemmingsplan. Zowel verbeelding als 

regels voldoen aan de verplichte landelijke standaarden voor de uitwisseling en 

vergelijkbaarheid van digitale bestemmingsplannen (IMRO 2008 en SVBP 2008). 

De regels sluiten waar mogelijk aan op het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Woerden, 

Kamerik en Zegveld".  

6.2  Bestemmingen 

6.2.1  Bestemming Bos - Waardevol landschapselement 

Voor een deel van het plangebied is de bestemming 'Bos - Waardevol landschapselement' 

opgenomen. Het betreft (een deel van) de rand langs de plas en een perceel in de 

zuidoostzijde van het plangebied. Dit deel is hoofdzakelijk bestemd voor de instandhouding 

van beplanting en natuur- en landschapswaarden, maar ook voor watergangen en -partijen. 

Het realiseren van een vogelobservatievoorziening behoort tot de mogelijkheden.  

Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunningplicht van toepassing. Dit houdt in dat 

bepaalde werken of werkzaamheden niet mogen worden gerealiseerd of uitgevoerd, zonder 

dat daarvoor een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders is 

verleend. Het gaat bijvoorbeeld om het vellen en rooien van bomen en andere 

houtopstanden, of het dempen van watergangen. Sommige werkzaamheden zijn 

uitgezonderd van de vergunningplicht. Zo mogen werkzaamheden in het kader van het 

normale beheer en onderhoud worden uitgevoerd, zonder dat daarvoor een 

omgevingsvergunning benodigd is.  

6.2.2  Bestemming Recreatie 

Voor het plangebied is overwegend de bestemming 'Recreatie' opgenomen. Hierbinnen 

vallen onder andere alle recreatieve, golf-, parkeer- en groenvoorzieningen, maar ook 

watergangen en -partijen.  

De horecavoorzieningen van Kameryck (inclusief conferentie- en vergaderaccommodatie) 

zijn enkel toegestaan binnen de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1', waarbij een 

maximum maatvoering is opgenomen. Wat wel en niet onder horeca is begrepen is uitgelegd 

in de begrippen in artikel 1 van de regels.   

Voor het gebied ten westen van de horecavoorzieningen is de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - nachtverblijf' opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding zijn de gronden 

tevens bestemd voor kortdurend nachtverblijf in groepsaccommodaties, trekkershutten, 

tenten en al dan niet verplaatsbare logiesvoorzieningen. 

Voor de kinderboerderij en het bijbehorende pannenkoekenrestaurant (horeca) is de 

aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2' opgenomen, waarbij een maximum 
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maatvoering is opgenomen. Ook hiervoor geldt dat wat wel en niet onder horeca is begrepen 

is uitgelegd in de begrippen in artikel 1 van de regels. De bijbehorende bedrijfswoning is 

specifiek aangeduid als 'bedrijfswoning' en tevens aangeduid als 'karakteristiek'. Hierin is 

horeca met recht toegestaan.  

De parkeervoorzieningen in het plangebied hebben de aanduiding 'parkeerterrein' gekregen.  

In de bijbehorende bouwregels zijn maatvoeringen opgenomen, waarmee de maximale 

oppervlakte en dakhelling is geregeld en hoeveel uitbreiding er mogelijk is. De goot- en 

bouwhoogte zijn op de verbeelding opgenomen, door middel van het maatvoeringssymbool 

'maximale goot- en bouwhoogte (m)'.  

Rond het agrarische bedrijf op de locatie Van Teylingenweg 132 is een aanduiding 

'milieuzone - geurzone' opgenomen. Deze zone heeft een afstand van 50 meter vanaf het 

agrarisch bouwperceel en is op de verbeelding opgenomen, voorzover deze zone binnen het 

plangebied valt. Binnen deze zone mogen geen geurgevoelige objecten worden opgericht. Een 

terras bij het restaurant behoort wel tot de mogelijkheden, aangezien een terras niet geldt als 

een geurgevoelig object.  

Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunningplicht van toepassing. Dit houdt in dat 

bepaalde werken of werkzaamheden niet mogen worden gerealiseerd of uitgevoerd, zonder 

dat daarvoor een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders is 

verleend. Het gaat bijvoorbeeld om het bebossen, of het dempen van watergangen. Sommige 

werkzaamheden zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Zo mogen werkzaamheden in 

het kader van het normale beheer en onderhoud worden uitgevoerd, zonder dat daarvoor een 

omgevingsvergunning benodigd is.  

6.2.3  Bestemming Water 

Voor de waterplas en de grotere watergangen in het plangebied is de bestemming 'Water' 

opgenomen. Deze bestemming is onder andere bedoeld voor waterhuishouding, -partijen en 

-gangen, oevers en taluds en voor extensieve openluchtrecreatie, zoals kanoën. Tevens is 

deze bestemming bedoeld voor behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwaarden.  

De bestaande bruggen en duikers zijn toegestaan. Vervanging daarvan mag enkel op de 

huidige locatie, tenzij kan worden aangetoond dat de aanwezige waarden, zoals hiervoor 

genoemd, niet worden aangetast.  

Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunningplicht van toepassing. Dit houdt in dat 

bepaalde werken of werkzaamheden niet mogen worden gerealiseerd of uitgevoerd, zonder 

dat daarvoor een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders is 

verleend. Het gaat bijvoorbeeld om het dempen van watergangen. Sommige werkzaamheden 

zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Zo mogen werkzaamheden in het kader van het 

normale beheer en onderhoud worden uitgevoerd, zonder dat daarvoor een 

omgevingsvergunning benodigd is.  

6.3  Bijzondere aspecten 

Regeling evenementen 

Zoals genoemd in paragraaf 4.4.6 van deze toelichting is in voorliggend  bestemmingsplan 

een aanvullende regeling voor meerdaagse evenementen opgenomen. In artikel 8.2 is 

bepaald dat er maximaal 3 meerdaagse evenementen mogen plaatsvinden. Het gaat hier 
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expliciet om drie extra evenementen die niet passen binnen het  normale toegestane gebruik 

van artikel 4 en 5. Bijvoorbeeld omdat extra tenten nodig zijn ten behoeve van het aantal 

verwachte bezoekers of dat tijdelijk hogere bouwwerken zijn toegestaan die niet passen in de 

bestaande bouwregel zoals een podium. 

Overig 

In hoofdstuk 3 van de regels zijn algemene regels opgenomen, die aanvullend gelden voor 

alle bestemmingen. Het gaat onder andere om algemene bouw-, gebruiks-, afwijkings- en 

wijzigingsregels. Hoofdstuk 4 van de regels gaat in op het overgangsrecht voor bouwwerken 

en gebruik en geeft aan wat de formeel juridische naam van het bestemmingsplan is.  
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid 

7.1  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven 

in de economische uitvoerbaarheid van het plan.  

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht een 

exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een aangewezen bouwplan is 

voorgenomen in het geval het kostenverhaal niet anderszins is geregeld. Aangezien geen 

sprake is van een aangewezen bouwplan in de zin van de wet (artikel 6.13), geldt deze 

bepaling niet voor het voorliggende plan. 

De gronden waarop voorgenomen ontwikkeling is voorzien, zijn en blijven in eigendom van 

het recreatieschap de Stichtse Rijnlanden. De exploitatie van het terrein is opgenomen in de 

Programmabegroting en productenbegroting 2013 van het recreatieschap.  

Uit de Programmabegroting en productenbegroting 2013 van het Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden blijkt dat voor het Oortjespad  ingezet wordt op enkele grote ontwikkeltrajecten 

die in of rond 2013 gereed komen. Een van deze projecten is het Oortjespad. Met dit project 

wordt de private exploitatie van het terrein uitgebreid, met tegelijkertijd afbouw van publieke 

bijdragen. Hierdoor ontstaat een gunstiger financiële uitgangspositie voor de toekomst. De 

exploitant van Kameryck heeft voor het gebied een bedrijfsplan opgesteld en een 

exploitatietoets is uitgevoerd. 

De economische uitvoerbaarheid is gezien het voorgaande gewaarborgd. 

Ten aanzien van eventuele planschade is in januari 2013 een risicotoets planschade 

uitgevoerd. Dit rapport is opgenomen in bijlage 6. Uit de risicotoets blijkt dat het 

planschaderisico wordt getaxeerd op nihil. 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vooroverleg en inspraak 

In het kader van vooroverleg is het plan overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de 

verschillende overlegpartners. In totaal zijn 2 overlegreacties ontvangen. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan is tevens van 5 februari 2013 tot 20 februari 2013 voor 

een ieder ter inzage gelegd. In totaal zijn 5 inspraakreacties binnengekomen.  

De ingediende inspraak- en overlegreacties zijn opgenomen in de Nota Inspraak & Overleg 

en daarin voorzien van een reactie. Deze nota is opgenomen in bijlage 7. In de Nota is tevens 

aangegeven of de reactie gevolgen heeft voor het bestemmingsplan. Voor zover dit het geval 

is, zijn de opmerkingen verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan.  

Zienswijzen 

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt voor de duur van zes weken ter inzage gelegd voor de 

formele procedure. Binnen de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden 

ingediend. Eventueel binnengekomen zienswijzen worden te zijner tijd opgenomen in een 

Nota Zienswijzen. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt vervolgens samen met de Nota 
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Zienswijzen vastgesteld. Indien het ontwerp-bestemmingsplan op basis van de zienswijzen 

moet worden aangepast, dan zorgt dit voor een gewijzigde vaststelling.  
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Bijlagen bij de toelichting 

Bijlage 1  MER-beoordeling 

Bijlage 2  Quick scan flora en fauna 

Bijlage 3  Geluidsonderzoek 

Bijlage 4  Oppervlakteberekeningen 

Bijlage 5  Verkeersonderzoek 

Bijlage 6  Risicotoets planschade 

Bijlage 7  Nota Inspraak & Overleg 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Oortjespad van de gemeente Woerden; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD-bOW1 met de bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden; 

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  

1.5  bebouwing 

een of meer gebouwen en/of overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.6  'bed and breakfast'-appartement: 

een deel van bebouwing, bedoeld voor recreatief nachtverblijf door een persoon, gezin of 

andere groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben en niet 

langer dan 4 weken per jaar aaneengesloten verblijft; onder recreatief nachtverblijf in 'bed 

and breakfast'-appartementen is in ieder geval niet begrepen permanente bewoning door 

eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen; 

1.7  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bestemd voor één 

persoon, gezin of andere groep van personen, die één huishouden vormen, van wie 

huisvesting daar, ten dienste van de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is 

voor controle en toezicht buiten de normale werkuren; 

1.8  bestaande bebouwing, goothoogte, afstand, bouwhoogte, inhoud, 

situatie, plaats, oppervlakte, aantal: 

de bebouwing, goothoogte, afstand, bouwhoogte, inhoud, situatie, plaats en oppervlakte en 

het aantal, zoals die of dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

bestaat of waarvoor op dat tijdstip een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend;  

1.9  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 
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1.10  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.11  bijgebouw: 

een vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat door constructie of afmetingen ondergeschikt is 

aan een op hetzelfde perceel gelegen woning en dat is gelegen buiten de aanduiding van die 

woning. Een bijgebouw mag via een deur rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de woning. Er 

is geen zelfstandige wooneenheid in een bijgebouw toegestaan. In een vrijstaand bijgebouw is 

nachtverblijf niet toegestaan (geen slaapkamer of badkamer); 

1.12  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk; 

1.13  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond; 

1.14  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending aan particulieren; onder 

detailhandel is hier geen horeca en geen internetverkoop begrepen;  

1.15  erfbebouwing: 

een aanbouw, uitbouw of bijgebouw en een overkapping behorend bij een woning of 

bedrijfswoning, gelegen buiten de aanduiding van de desbetreffende woning, conform de 

bijlage 'Erfbebouwingsregeling' van de regels en de overige bepalingen in de bijbehorende 

bestemmingen; in erfbebouwing zijn woonruimtes toegestaan, maar uitsluitend 

ondergeschikt aan de woonfunctie van de woning en niet als zelfstandige wooneenheid; 

onder erfbebouwing zijn niet begrepen streekeigen hooi- of kapbergen; 

1.16  evenement: 

een verplaatsbare, georganiseerde, publieke of besloten gebeurtenis, manifestatie of 

(thema)bijeenkomst; 

1.17  extensieve openluchtrecreatie: 

vormen van recreatief medegebruik van gronden door middel van al dan niet aangelegde en 

aanwezige voorzieningen, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis-, picknick- en kano-

overstapplaatsen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte ; 

1.18  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.19  hoofdgebouw: 

een gebouw dat op binnen een bestemmingsvlak door constructie, afmetingen of 

bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 
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1.20  horeca: 

al of niet los van recreatie functionerende voorzieningen en activiteiten bestaande uit het 

bedrijfsmatig: 

a. verstrekken van etenswaren en dranken voor gebruik ter plaatse, en 

b. exploiteren van zaalaccommodatie voor groepsactiviteiten, evenementen, voorstellingen, 

presentaties, kleinschalige conferentie- en vergaderaccommodatie en besloten feesten en 

partijen; 

daaronder zijn hier niet begrepen dancings, discotheken, nachtclubs en soortgelijke 

gelegenheden, en voorts niet hotels en soortgelijke overnachtingsgelegenheden 

1.21  kampeermiddel: 

een tent, tentwagen, kampeerauto of (sta)caravan dan wel enig ander onderkomen of ander 

voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor 

een omgevingsvergunning vereist is; een en ander voor zover deze onderkomens of 

voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf in de periode van 15 maart tot en met 31 

oktober; 

1.22  karakteristiek hoofdgebouw: 

hoofdgebouw, dat als monumentaal of cultuurhistorisch waardevol is geïnventariseerd en de 

karakteristieke boerderijen, bestaande uit de woning met daaraan vastgebouwd de tot de 

boerderij behorende bedrijfsruimte (voormalige deel), die als zodanig zijn aangeduid;  

1.23  kelder: 

ondergronds gebouw of bouwwerk waarvoor artikel 7, lid 7.1 geldt; 

1.24  nettovloeroppervlakte 

de vloeroppervlakte van alle ruimten binnen een gebouw, met uitzondering van keukens, 

voorraadruimten, garderobes, sanitaire ruimten en andere dienstruimten; 

1.25  onderkomen: 

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark 

of caravan, voor zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent; 

1.26  overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een kap met maximaal één wand;  

1.27  peil: 

de gemiddelde hoogte van het aan het bouwwerk aansluitende, afgewerkte maaiveld, maar 

niet hoger dan de kruin van de weg in geval het bouwwerk aan een weg gelegen is; 

1.28  permanente bewoning: 

bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen, die één huishouden 

vormen, van een ruimte als hoofdwoonverblijf, waarbij niet aannemelijk is of kan worden 

gemaakt dat elders daadwerkelijk over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt; 

1.29  recreatie: 

ontspannen in de vrije tijd, bestaande uit buitenrecreatie, recreatie binnen, waterrecreatie en 

-sport, zelf sporten, culturele activiteiten en beleving; 
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1.30  recreatief nachtverblijf: 

kortdurend verblijf door een persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn/hun vaste 

woon- of verblijfplaats elders hebben; onder recreatief nachtverblijf is in ieder geval niet 

begrepen permanente bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van 

personen; 

1.31  seksinrichting: 

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, 

waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden 

verricht; onder een hiervoor bedoelde inrichting wordt in elk geval verstaan een parenclub en 

een prostitutiebedrijf, al of niet in combinatie met elkaar; 

1.32  voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer 

dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden 

aangemerkt;  

1.33  'vrij' beroep: 

beroep of beroepsmatige dienstverlening op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch en daarmee gelijk te stellen gebied; 

1.34  zelfstandige wooneenheid/woonruimte: 

een woonruimte met een eigen toegang die door een persoon, gezin of andere groep van 

personen kan worden bewoond zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen, 

zoals sanitaire voorzieningen, buiten die woonruimte. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:  

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.3  de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;  

2.4  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

In geval van een overkapping bevinden de buitenwerkse gevelvlakken zich ter plaatse van de 

buitenzijden van de loodrechte neerwaartse projectie van de overkapping. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bos - Waardevol landschapselement 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos - Waardevol landschapselement' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. instandhouding van ter plaatse voorkomende, cultuurhistorisch waardevolle 

landschapselementen, waaronder begrepen van oudsher voorkomende bouwwerken, 

houtkaden, geriefhoutbosjes en andere objecten; 

b. instandhouding van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen landschaps- en 

natuurwaarden; 

c. instandhouding van ter plaatse voorkomende waardevolle beplanting; 

d. watergangen, waterpartijen, oevers en taluds; 

e. extensieve openluchtrecreatie. 

3.2  Bouwregels 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1,5 m mag bedragen, 

behoudens vogelobservatievoorzieningen, waarvan de oppervlakte niet meer dan 25 m² en 

de bouwhoogte niet meer dan 2,7 m mag bedragen. 

3.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

3.3.1  Omgevingsvergunningplicht 

Behoudens het bepaalde in sublid 3.3.2, is het verboden zonder een omgevingsvergunning 

van burgemeester en wethouders op en in de in lid 3.1 bedoelde gronden de volgende 

werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning is 

vereist krachtens de Ontgrondingenwet, en het ophogen en egaliseren van gronden; 

c. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen; 

d. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatie-leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur, tenzij daarvoor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; 

e. vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden, met uitzondering van 

fruitbomen, en het verrichten van handelingen, die de dood of ernstige beschadiging 

daarvan tot gevolg hebben of kunnen hebben. 

3.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in sublid 3.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. waarmee is of mag worden begonnen vóór de inwerkingtreding van het plan. 
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3.3.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in sublid 3.3.1, zijn slechts 

toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de 

betreffende gronden, welke het plan beoogt te beschermen niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of 

functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

3.3.4  In te winnen advies 

Alvorens een aanlegvergunning te verlenen als bedoeld in sublid 3.3.1, winnen burgemeester 

en wethouders advies in van een door hen aan te wijzen ter zake landschapsdeskundige, 

ingeval ze advies nodig achten. 

3.4  Wijzigingsbevoegdheid 

3.4.1  Wijziging locatie 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van gronden met de bestemming 

'Bos - Waardevol landschapselement' te wijzigen in de bestemmingen 'Recreatie' of 'Water', 

mits er ter compensatie elders binnen het plangebied een ten minste even grote oppervlakte 

van gronden voor de bestemming 'Bos - Waardevol landschapselement' wordt aangewezen, 

na advies van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige, ingeval ze advies nodig achten. 

3.5  Uitsluiting toepasselijkheid tijdelijke afwijking 

Voor zover betreft de gronden als bedoeld in lid 3.1, is met toepassing van artikel 3.6a van de 

Wet ruimtelijke ordening, de toepasselijkheid van artikel 2.12, lid 2, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning voor afwijking voor een bepaalde 

termijn) uitgesloten. 
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Artikel 4  Recreatie 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. recreatie, waaronder begrepen een kinderboerderij; 

b. voorzieningen voor 'groene'/natuur-educatie en -voorlichting; 

c. sport- en spelvoorzieningen, zoals voorzieningen voor pitch&putt- en voetgolf; 

d. horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' met een totale 

gezamenlijke nettovloeroppervlakte van 975 m²; 

e. horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd -2' met een totale 

gezamenlijke nettovloeroppervlakte van 225 m², waarbij de nettovloeroppervlakte van 

het ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' voorkomende karakteristiek 

hoofdgebouw niet wordt meegerekend bij de oppervlakte; 

f. kortdurend nachtverblijf in groepsaccommodaties, trekkershutten, tenten en al dan niet 

verplaatsbare logiesvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - nachtverblijf'; 

g. ten hoogste één bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

h. instandhouding van de waardevolle bebouwingskenmerken en -elementen van het 

karakteristiek hoofdgebouw, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'; 

i. wegen, paden en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat parkeervoorzieningen 

voor bezoekers uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

j. groenvoorzieningen; 

k. water en waterhuishouding; 

l. overige voorzieningen die horen bij de hiervoor genoemde functies en voorzieningen, 

zoals terrassen en nutsvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen gebouwen, overkappingen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels: 

a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van gemengd - 1' mag niet meer dan 1.400 m² bedragen; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van gemengd - 2' mag niet meer dan 625 m² bedragen, waarbij de oppervlakte van 

de bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen en van het ter plaatse van de aanduiding 

'karakteristiek' voorkomende karakteristiek hoofdgebouw niet wordt meegerekend; 

d. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mogen:  

1. voor zover betreft hoofdgebouwen, niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven of niet meer dan de 

bestaande goothoogte en bouwhoogte per gebouw indien deze meer bedragen dan is 

aangegeven; 

2. voor zover betreft andere gebouwen dan hoofdgebouwen, niet meer bedragen dan 

3 m respectievelijk 6 m; 

e. de bedrijfswoning mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' worden 

gebouwd; 

f. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 600 m³ bedragen, met dien 

verstande dat: 

1. indien de bestaande inhoud 450 m³ of minder bedraagt, de inhoud niet meer mag 
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bedragen dan 500 m³; 

2. indien de bestaande inhoud meer dan 450 m³ bedraagt, de inhoud niet meer mag 

bedragen dan de bestaande inhoud vermeerderd met 10% tot maximaal 600 m³; 

g. in afwijking van het bepaalde onder d, mag de goothoogte van de bedrijfswoning niet 

meer bedragen dan de bestaande goothoogte vermeerderd met 10%; indien de bestaande 

goothoogte lager is dan 3 m, mag de goothoogte in elk geval 3 m bedragen; 

h. de dakhelling van de bedrijfswoning en van de daarbij behorende erfbebouwing mag niet 

minder dan 30º en niet meer dan 60º bedragen; 

i. de dakhelling van gebouwen voor recreatie mag niet minder dan 20º en niet meer dan 

60º bedragen; 

j. voor de bij de bedrijfswoning behorende erfbebouwing gelden, onverminderd het 

bepaalde onder h, de bepalingen in de bijlage 'Erfbebouwingsregeling'; 

k. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen ter plaatse van de aanduiding 

'bijgebouwen' gebouwen: 

1. ten behoeve van berging en stalling en ten  behoeve van de kinderboerderij, alsmede 

overkappingen worden gebouwd, tot een gezamenlijke oppervlakte van 550 m², een 

goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 6 m, 

2. ten behoeve van recreatie tot een gezamenlijke oppervlakte van 40 m², een 

goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 6 m; 

l. in afwijking van het bepaalde onder d, mogen de goothoogte en bouwhoogte van 

groepsaccommodaties en trekkershutten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - nachtverblijf', niet meer dan 3 m respectievelijk 6 m bedragen; 

m. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met de nokrichting evenwijdig aan de 

slagenverkaveling van de bijbehorende polder; bij vervanging van een gebouw is de 

bestaande nokrichting toegestaan, indien deze daarvan afwijkt; 

n. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 

hierna is aangegeven: 

bouwwerken max. bouwhoogte 

een uitzichttoren 12 m 

terreinafscheidingen 2 m 

sport- en speeltoestellen 5 m 

andere dan hiervoor genoemde bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, niet zijnde overkappingen 

5 m 
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4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Afwijking bouwhoogte gebouwen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van het bepaalde in lid 4.2, onder d.2, voor het bouwen van andere gebouwen dan 

hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding  'specifieke vorm van gemengd - 2', tot een 

goothoogte van 5,5 m en een bouwhoogte van 8,5 m, mits vooraf het advies is ingewonnen 

van de stedenbouwkundige omtrent de vormgeving van het betreffende gebouw in relatie 

met het karakteristieke hoofdgebouw. 

4.3.2  Afwijking andere dakhelling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van het bepaalde in lid 4.2, onder h en i, voor het bouwen met een andere dakhelling dan is 

bepaald in die onderdelen, mits: 

a. het niet betreft het ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' voorkomende 

karakteristiek hoofdgebouw; 

b. daardoor de waardevolle kenmerken het van onder a bedoelde hoofdgebouw niet 

wezenlijk worden aangetast, in geval van gebouwen gebouwd aan of direct nabij dat 

hoofdgebouw; 

c. daardoor de landschappelijke waarden van het omliggende gebied niet wezenlijk worden 

aangetast. 

4.3.3  Afwijking gebouwen voor recreatie 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van het bepaalde in lid 4.2, onder k, voor het ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' 

bouwen van gebouwen ten behoeve van recreatie. 

4.3.4  Afwijking bouwhoogte sport- en speeltoestellen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van het bepaalde in lid 4.2, onder n, voor het bouwen van sport- en speeltoestellen tot een 

bouwhoogte van 12 m, mits daardoor de landschappelijke waarden van het omliggende 

gebied niet wezenlijk worden aangetast. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Gebruik voor permanente bewoning 

Een gebruik in strijd met de bestemming is in ieder geval het gebruik van voorzieningen voor 

verblijfsrecreatie voor permanente bewoning. 

4.4.2  Gebruik voor buitenopslag 

Een gebruik in strijd met de bestemming is in ieder geval het gebruik van onbebouwde 

gronden voor buitenopslag, tenzij het betreft opslag van materialen tot een hoogte van 

maximaal 3 m, mits: 

a. wordt aangetoond dat dit noodzakelijk is voor het gebruik en beheer van het terrein 

overeenkomstig de bestemming; 

b. wordt voorzien in een deugdelijke landschappelijke inpassing. 
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4.4.3  Ander gebruik van karakteristiek hoofdgebouw 

In het karakteristiek hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' is naast het 

bestaande gebruik in overeenstemming met de bestemming, ook ander gebruik en 

verbouwing toegestaan voor: 

a. logies in de woning; 

b. zorgboerderij met dagopvang; 

waarbij het cultuurhistorisch waardevolle gebouw de maximale maat is. 

4.4.4  Gebruik voor tenten 

Gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' mogen worden 

gebruikt als standplaats voor tenten, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de gezamenlijke grondoppervlakte van permanent geplaatste en gebruikte tenten mag 

maximaal 200 m² bedragen; 

b.  voor tijdelijk geplaatste en gebruikte tenten gelden de volgende regels: 

1. het tijdelijk geplaatst houden en gebruik van tenten is toegestaan gedurende in totaal 

100 dagen per kalenderjaar; 

2. telkens dient voorafgaand aan een periode van plaatsing en gebruik het aantal dagen 

van plaatsing en gebruik te worden gemeld op een door burgemeester en wethouders 

vastgestelde wijze; 

3. de gezamenlijke grondoppervlakte van deze tenten mag maximaal 300 m² bedragen; 

c. van tenten mag de goothoogte maximaal 3,5 m en de hoogte maximaal 7,5 m bedragen. 

4.4.5  Uitoefening 'vrij' beroep en beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis 

Het gebruik van een woning en bijbehorende bijgebouwen voor de uitoefening van een 'vrij' 

beroep of voor beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis is toegestaan, mits: 

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van het 'vrij' beroep 

en/of van de uitoefening van beroeps- en bedrijfsactiviteiten, niet meer bedraagt dan 

40% van de vloeroppervlakte van de betreffende woning en, samen met de daarbij 

behorende bijgebouwen in ieder geval niet meer dan 100 m² bedraagt; 

b. het in geval van beroeps- en bedrijfsactiviteiten, andere dan 'vrij' beroep, de volgende 

beroeps- en bedrijfsactiviteiten betreft : 

1. dierenartspraktijk; 

2. 'bed and breakfast'-appartementen buiten de woning, mits het gaat om 

bedrijfsmatige exploitatie, aangesloten wordt bij een recreatie-organisatie, een 

nachtregister wordt bijgehouden en naburige agrarische bedrijven daardoor niet 

extra belemmerd worden; 

3. educatie en voorlichting; 

4. medisch verwante dienstverlening; 

5. commerciële dienstverlening; 

6. ambachtelijke landbouwproductverwerkende bedrijven, conform de positieve lijst; 

7. overige ambachtelijke bedrijven, conform de positieve lijst; 

8. kinderopvang; 

9. kantoor; 

c. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel in zelfgemaakte, -

bewerkte, -gekweekte of -geteelde producten; 

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buiten-opslag van goederen ten 

behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteiten plaatsvindt; 

e. de hoeveelheid extra verkeer past bij de wegstructuur en parkeren op eigen terrein 

geschiedt. 
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4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Afwijking tijdelijke extra zelfstandige woonruimte 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van het bepaalde in lid 4.1, onder g, voor het bouwen van binnen eenzelfde aanduiding ten 

hoogste één zelfstandige woonruimte, in of aan een woning of bedrijfswoning of in de 

toegestane erfbebouwing tot maximaal 50 m² oppervlakte en op niet meer dan 20 m afstand 

van de woning, indien daarvoor dringende sociaal-economische redenen, waaronder 

begrepen aantoonbare behoefte aan mantelzorg door middel van bijv. PGB-indicatie, 

doktersverklaring e.d., bestaan en vooraf vaststaat dat het tijdelijke huisvesting betreft. 

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de gezamenlijke inhoud van de betreffende woning en de bedoelde woonruimte mag niet 

meer dan 600 m³ bedragen of niet meer dan 50 m² oppervlakte van de toegestane 

erfbebouwing bedragen; 

b. de goothoogte en bouwhoogte van de bedoelde woonruimte mogen niet meer bedragen 

dan die van de betreffende woning of van de toegestane erfbebouwing; 

c. op geen van de gevels van de bedoelde woonruimte mag, bij voltooiing, de 

geluidbelasting vanwege een weg de ter plaatse toegestane grenswaarde krachtens de 

Wet geluidhinder overschrijden; 

d. de verbouwing dient op een zodanige wijze te geschieden, dat de extra zelfstandige 

woonruimte in of aan de betreffende woning of in de erfbebouwing, bij beëindiging van 

de tijdelijke huisvesting, ongedaan moet worden gemaakt. 

4.5.2  Afwijking andere functies in karakteristiek hoofdgebouw 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning ter verlenen in 

afwijking van het bepaalde in lid 4.1, onder h, ten behoeve van het gebruiken en verbouwen 

van het karakteristiek hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' voor: 

a. dierenartspraktijk; 

b. kampeerboerderij; 

c. tentoonstellingsruimte, museum; 

d. zorgboerderij, met nachtverblijf; 

e. kinderopvang; 

f. kleinschalig kantoor voor onder andere zakelijke dienstverlening; 

mits: 

1. een en ander dient duidelijk bijdraagt aan de instandhouding van de betreffende 

bebouwing; 

2. de naburige agrarische bedrijfsvoering hierdoor niet wezenlijk wordt belemmerd; 

3. het cultuurhistorisch waardevolle gebouw de maximale maat blijft; 

4. de hoeveelheid extra verkeer past bij de wegstructuur; 

5. het parkeren behorende bij het andere gebruik op eigen terrein plaatsvindt, 

6. er geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in de open lucht 

plaatsvindt; 

7. het andere gebruik qua aard en schaal redelijkerwijs past bij de specifieke kwaliteiten en 

schaal van de omgeving, met name op het gebied van visuele aspecten, zoals reclame-

uitingen en technische installaties. 
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4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

4.6.1  Omgevingsvergunningplicht 

Behoudens het bepaalde in sublid 4.6.2, is het verboden zonder een omgevingsvergunning 

van burgemeester en wethouders op en in de in lid 4.1 bedoelde gronden de volgende 

werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning is 

vereist krachtens de Ontgrondingenwet, en het ophogen en egaliseren van gronden; 

c. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen, voor zover daardoor percelen 

ontstaan die breder zijn dan 110 m na demping; 

d. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken 

en telen van bomen, struiken en heesters, met uitzondering van fruitbomen, streekeigen 

landschapselementen en afschermende streekeigen beplanting rondom buitenopslag. 

4.6.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in sublid 4.6.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud, 

b. waarmee is of mag worden begonnen vóór de inwerkingtreding van het plan, 

c. aanleggen van bruggen smaller dan 1,5 m. 

4.6.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in sublid 4.6.1, zijn slechts 

toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de 

betreffende gronden, welke het plan beoogt te beschermen niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of 

functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

4.6.4  In te winnen advies 

Alvorens een aanlegvergunning te verlenen als bedoeld in sublid 4.6.1, winnen burgemeester 

en wethouders advies in van een door hen aan te wijzen ter zake landschapsdeskundige, 

ingeval ze advies nodig achten. 

4.7  Wijzigingsbevoegdheid  

4.7.1  Wijziging van status van gebouw 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, zodanig dat de aanduiding 

'karakteristiek' wordt toegevoegd dan wel verwijderd, voor zover de Commissie Monumenten 

en Cultuurlandschap de waarde van het betreffende gebouw positief respectievelijk negatief 

beoordeelt. 
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Artikel 5  Water 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart als 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. watergangen, waterpartijen, oevers en taluds, 

b. waterhuishouding, 

c. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen 

landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden, en 

d. extensieve openluchtrecreatie.  

5.2  Bouwregels 

Op de gronden als bedoeld in lid 5.1, mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behorende bij de bestemming of bij aangrenzende 

wegen, in- en uitritten en paden, zoals duikers, bruggen, gemalen, stuwen en steigers, 

waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, 

b. gebouwen ten dienste van beheer en onderhoud tot een goothoogte van maximaal 3 m en 

een oppervlakte van maximaal 20 m². 

5.3  Specifieke gebruiksregels 

In andere watergangen dan een hoofdwatergang is een dam met duiker toegestaan voor de 

noodzakelijke ontsluiting van een perceel, mits de waterhuishouding hierdoor niet 

belemmerd wordt en met een maximum van één dam per oorspronkelijk 

verkavelingsperceel. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

5.4.1  Omgevingsvergunningplicht 

Behoudens het bepaalde in sublid 5.4.2, is het verboden zonder een omgevingsvergunning 

van burgemeester en wethouders op en in de in lid 5.1 bedoelde gronden de volgende werken, 

geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

a. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning is 

vereist krachtens de Ontgrondingenwet, en het ophogen en egaliseren van gronden; 

b. dempen en aanleggen van watergangen, sloten en andere waterpartijen. 

5.4.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in sublid 5.4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. waarmee is of mag worden begonnen vóór de inwerkingtreding van het plan. 

5.4.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in sublid 5.4.1, zijn slechts 

toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de 

betreffende gronden, welke het plan beoogt te beschermen niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of 

functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
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5.4.4  In te winnen advies 

Alvorens een aanlegvergunning te verlenen als bedoeld in sublid 5.4.1, winnen burgemeester 

en wethouders advies in van een door hen aan te wijzen ter zake landschapsdeskundige, 

ingeval ze advies nodig achten. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Anti-dubbelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Kelders 

Kelders: 

a. mogen worden gebouwd tot een maximale diepte van 5 m onder peil, gemeten tot de 

onderzijde van de kelderconstructie; 

b. tellen niet mee bij de oppervlakte of volume van gebouwen; 

c. zijn in principe alleen onder gebouwen, uitgezonderd kassen, toegestaan; 

d. moeten rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit de woning of een bijgebouw of 

bedrijfsgebouw; 

e. met een eventuele hellingbaan moeten op voldoende afstand van de openbare weg zijn 

gelegen, zodat er geen verkeersonveilige situatie ontstaat; 

f. mogen in afwijking van het bepaalde onder c, maximaal 100 m² buiten de projectie 

daarvan liggen, mits 10% van de oppervlakte buiten de projectie in oppervlakte 

waterberging wordt gecompenseerd. 

7.2  Overkappingen 

Overkappingen: 

a. mogen worden gebouwd overeenkomstig de regels voor erfbebouwing of 

bedrijfsgebouwen; 

b. tellen mee bij de oppervlakte van erfbebouwing of bedrijfsgebouwen. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

8.1  Strijdig gebruik 

Een gebruik in strijd met de in het plan gegeven bestemming en met het in of krachtens het 

plan ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken bepaalde, is in ieder geval ook: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting; 

b. het gebruik van onbebouwde gronden: 

1. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare 

inrichtingen voor detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere 

onderkomens, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte 

beheer van de gronden; 

2. waaronder begrepen water, steigers, aanlegplaatsen en bijbehorende gronden, als 

ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en andere 

drijvende woongelegenheden; 

3. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of 

niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt 

met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 

4. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen 

of bromfietsen en voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport; 

5. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen. 

8.2  Gebruik voor evenementen 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4  'Recreatie' en artikel 5 'Water' zijn op deze 

gronden  maximaal 3 extra evenementen per kalenderjaar toegestaan voor een duur van ten 

hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten 

behoeve van het evenement hieronder begrepen.  

Ten behoeve van deze evenementen mag in afwijking van de bouwregels worden gebouwd 

voor zover het betreft tijdelijke bouwwerken voor de duur van het evenement. 
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels 

9.1  Milieuzone - geurzone 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' zijn geen geurgevoelige objecten als 

bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij toegestaan. 
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 

van deze regels: 

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van 

openbaar nut, zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen en 

transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, en voor de 

waterhuishouding, zoals sluizen, duikers of gemalen, waarvan de oppervlakte niet meer 

dan 50 m² mag bedragen, waarbij de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen en de goothoogte van gebouwen niet meer dan 3 

m mag bedragen; 

b. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van grens of richting van wegen, paden en 

waterlopen, en ligging van bestemmings- en aanduidingsgrenzen noodzakelijk zijn ter 

aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het 

terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m 

bedragen; 

c. voor afwijkingen van bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die 

afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en 

percentages, en mits aangetoond wordt dat dit noodzakelijk is voor het toegestane 

gebruik; 

d. voor afwijkingen van bestemmings- en aanduidingsgrenzen, mits die afwijkingen niet 

meer dan 2 m bedragen ten opzichte van hetgeen is aangegeven, of wanneer door 

verandering van de eigendomssituatie aangetoond wordt dat een grotere afwijking 

noodzakelijk is tot een maximum van 10 m; 

e. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 40 m, indien 

aangetoond wordt dat dit noodzakelijk is voor de telecommunicatie, er minimaal 2 

gebruikers zijn, de landschappelijke kwaliteit niet onevenredig wordt geschaad en er 

geen naburige antennemast mede gebruikt kan worden. 
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

11.1  Wijziging grenzen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de volgende grenzen het plan te wijzigen 

indien en voor zover dringende redenen, die na het ter inzage leggen van het plan te hunner 

kennis zijn gekomen, hiertoe aanleiding geven en voor zover zulks het belang van een goede 

ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt: 

het wijzigen van bestemmings-, bouw- en aanduidingsgrenzen zodanig, dat de geldende 

oppervlakte van de bij wijziging betrokken bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen 

met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot. 

11.2  Wijziging aanduiding 'milieuzone - geurzone' 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de aanduiding 

'milieuzone - geurzone' gedeeltelijk of geheel wordt verwijderd, naargelang vast is komen te 

staan dat aangrenzende en nabijgelegen agrarische bedrijven definitief minder of in het 

geheel geen geurhinder meer veroorzaken. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 

dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Oortjespad. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Erfbebouwingsregeling 

(voor o.a. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen behorend bij de burgerwoning, 

bedrijfswoning, tweede bedrijfswoning en voormalige tweede bedrijfswoning) 

 

1. Erfbebouwing op het zij- en achtererf is toegestaan buiten het aanduidingsvlak van de 

woning indien: 

a. 50% van het zijerf en 50% van het achtererf onbebouwd blijft waarbij de oppervlakte 

van de erfbebouwing maximaal 50 m² mag bedragen.  

b. aan de achterzijde van de woning, vanaf de grens van het aanduidingsvlak of, indien 

die niet aanwezig is, vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de woning, een aan- of 

uitbouw gerealiseerd wordt met een maximale diepte van 3,00 meter. 

c. de hoogte van de aan- of uitbouw niet meer bedraagt dan de hoogte van de 

aangrenzende bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw, vermeerderd met 0,25 

meter tot een maximum hoogte van 3,00 meter. 

d. de zijaanbouw en/of zijuitbouw op het zijerf tot een breedte van 3 meter is 

toegestaan op tenminste 1 meter achter het verlengde van de voorgevellijn. 

 

2. Erkers of vooruitbouwen op het voorerf zijn toegestaan buiten het aanduidingsvlak 

indien: 

a. de breedte van een erker of vooruitbouw niet meer bedraagt dan 2/3 van de breedte 

van de voorgevel; 

b. de diepte van een erker of vooruitbouw niet meer bedraagt dan 40% van de breedte 

van de erker of vooruitbouw; 

c. de afstand van een erker of vooruitbouw tot aan de perceelsgrens die ligt aan de 

voorzijde van het perceel minimaal 3,00 meter bedraagt; 

d. de hoogte van een erker of vooruitbouw maximaal 3,00 meter bedraagt; 

e. er slechts één erker of vooruitbouw per woning is toegestaan. 

 

3. Luifels zijn toegestaan indien: 

a. deze wordt aangebracht boven de voordeur en voor een deel aan weerszijden 

daarvan: 

b. de breedte maximaal 2,00 meter bedraagt; 

c. de diepte maximaal 1,00 meter bedraagt; 

d. de hoogte van de luifel gelijk is aan de hoogte van de erker of vooruitbouw. Wanneer 

er geen erker of vooruitbouw aanwezig is dan mag de hoogte van de luifel maximaal 

0,50 meter boven de gevelopening van de voordeur liggen. 

 

4. Op het voorerf zijn andere bouwwerken dan erkers, vooruitbouwen, luifels en 

perceelsafscheidingen niet toegestaan. 

  


