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1 Inleiding
1.1 Bestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De
Meern Zuid

Het plangebied is gelegen in het noordelijke deel van Reijerscop ten zuiden van de A12 nabij
Reijerscop nummer 28. Het doel van het bestemmingsplan is de aanleg van nieuwe ondergrondse
gasleidingen en twee vloeistofvangers planologisch-juridisch mogelijk maken.

1.2 De opbouw van het vaststellingsrapport

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van dit rapport. Wijzigingen die
ambtshalve gemaakt zijn, zijn in paragraaf 2.2 opgesomd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de juridische regeling, die is vastgelegd in de regels met de bijbehorende verbeelding, en de
onderbouwing van de juridische regeling, die in de toelichting bij het bestemmingsplan en de
bijlagen daarbij wordt gegeven. Dat onderscheid is nodig, omdat belanghebbenden die geen
zienswijze hebben ingediend beroep mogen instellen tegen wijzigingen van de juridische regeling.
Tegen een wijziging van de onderbouwing kan in beginsel geen beroep ingesteld worden. Het
verbeteren van kennelijke fouten, van de redactie of van interpunctie wordt niet vermeld.

1.3 De vaststellingsprocedure
1.3.1 Termijn voor het indienen van zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 29 december 2017 tot en met donderdag 8 februari
ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen over het ontwerp aangeboden
worden aan de gemeenteraad.
1.3.2 Zienswijzen over het bestemmingsplan
Er zijn geen zienswijzen ingediend.
1.3.3 Procedure voor de vaststelling
Het college van burgemeester en wethouders bereidt de vaststelling van het bestemmingsplan voor.
De voorbereiding bestaat uit de beoordeling of het ontwerpbestemmingsplan nog aangepast moet
worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de zienswijzen. Vervolgens stelt het college de
gemeenteraad voor het bestemmingsplan, zo nodig met wijzigingen ten opzichte van het ontwerp,
vast te stellen. De gemeenteraad kan de indieners van zienswijzen in de gelegenheid stellen om hun
zienswijze tijdens een raadsinformatiebijeenkomst toe te lichten. Op zo’n bijeenkomst kunnen de
raadsleden vragen stellen aan indieners en ook aan ambtenaren die bij de vaststellingsprocedure
van het bestemmingsplan betrokken zijn. Voordat de voltallige gemeenteraad het bestemmingsplan
vaststelt, wordt het voorstel van het college besproken in de raadscommissie Stad en Ruimte. In de
commissie vindt een politieke discussie plaats. De verantwoordelijke wethouder is daarbij aanwezig
en wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de mening van de leden van de raadscommissie.
De raadscommissie bepaalt of een nadere bespreking in de gemeenteraad nog nodig is of dat het
bestemmingsplan als hamerstuk geagendeerd kan worden. De gemeenteraad stelt het
bestemmingsplan vervolgens, al dan niet als hamerstuk, vast.
1.3.4 Belangrijkste wettelijke bepalingen
De vaststellingsprocedure is beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dat artikel
verwijst weer naar Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de zogenaamde uniforme,
openbare voorbereidingsprocedure. Op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht
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moeten zienswijzen binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken worden ingediend. Op
grond van artikel 6:9, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is bij verzending per post
een zienswijze op tijd ingediend, als hij voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en de
zienswijze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
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2 Samenvatting
2.1 Procedureel

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

2.2 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Hieronder worden eerst de wijzigingen van de juridische regeling, dat wil zeggen wijzigingen in de
regels of wijzigingen van de verbeelding, opgesomd. Vervolgens worden de wijzigingen in de
toelichting weergegeven.
2.2.1

Wijziging van de juridische regeling naar aanleiding van zienswijzen

Er zijn geen wijzigingen van de juridische regeling naar aanleiding van zienswijzen.
2.2.2 Ambtshalve wijziging van de juridische regeling
De regels voor een aan-huis-verbonden bedrijf worden aangepast aan de standaard zoals die nu
wordt gehanteerd bij alle Utrechtse bestemmingsplannen. In de regel over de veiligheidszone wordt
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vervangen door het Activiteitenbesluit
milieubeheer.
2.2.2.1

Aanpassing artikel 5.3.1

In artikel 5.3.1 wordt de tekst van het ontwerp:
“5.3.1

Aan-huis-verbonden bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend

toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a.

De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde

deel van de vloeroppervlakte van de woning, tot een maximum van 40 m², inclusief

bijbehorende bouwwerken. Wanneer de vloeroppervlakte van de woning groter is dan 150 m2,
mag de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf niet meer dan 60 m² zijn,

b.

inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken.

De vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf, mag niet groter zijn dan 40 m2, als
het bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend. Wanneer de
vloeroppervlakte van het vrijstaande bijbehorende bouwwerk groter is dan 100 m², mag de

c.

vloeroppervlakte van het aan huis verbonden bedrijf niet meer dan 60 m2 zijn.

Een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de

Lijst van Bedrijven functiemenging waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu is vereist.”

vervangen door de volgende tekst:
“5.3.1

Aan-huis-verbonden bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend

toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a.

de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf mag niet groter zijn dan een derde

deel van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken
tot een maximum van 60 m2;
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b.
c.

de vloeroppervlakte voor een aan-huis-verbonden bedrijf in een vrijstaand bijbehorend

bouwwerk mag niet groter zijn dan 60 m2;

een aan-huis-verbonden bedrijf mag bedrijfsactiviteiten uitvoeren in categorie A of B1 van de
Lijst van Bedrijven functiemenging waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu is vereist.”

2.2.2.2

Aanpassing artikel 13, lid 13.1.1 onder a

In artikel 11.3, lid b wordt de tekst van het ontwerp:

“a. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone' zijn geen kwetsbare objecten als bedoeld in het

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer toegestaan.”
vervangen door de volgende tekst:

“a. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone' zijn geen kwetsbare objecten als bedoeld in het
Activiteitenbesluit milieubeheer toegestaan.”
2.2.3

Wijziging van de onderbouwing naar aanleiding van zienswijzen

Er zijn geen wijzigingen van de onderbouwing naar aanleiding van zienswijzen.
2.2.4
2.2.4.1

Ambtshalve wijziging van de onderbouwing
Toevoegen bomenparagraaf

Aan het bestemmingsplan wordt de volgende paragraaf toegevoegd:
“3.3.8

Bomen

Voor de aanleg van de leidingen en vloeistofvangers worden geen bomen gekapt.”
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