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Geacht college, 

 

In bovengenoemde e-mail heeft u ons de mogelijkheid geboden om te reageren op het 

voorontwerpbestemmingsplan “Landgoed Nieuw Domensteyn e.o. Langbroek” van uw gemeente. Mede 

namens de andere provinciale afdelingen merk ik het volgende op. 

 

I. Het provinciaal beleid 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is primair neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS; 

voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015). 

In de provinciale Beleidslijn nieuwe Wro (vastgesteld door Provinciale Staten op 23 juni 2008) zijn de 

provinciale ruimtelijke belangen benoemd, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Om deze 

belangen te borgen en te realiseren wordt zo nodig het instrumentarium uit de Wro ingezet. 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2009 (PRV), die op 24 december 2009 in 

werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, toelichting of onderbouwing van 

onder meer bestemmingsplannen. Hiermee is beoogd de provinciale belangen te laten doorwerken naar 

het gemeentelijke niveau.  

 

Bij de beoordeling van uw voorontwerpbestemmingsplan heb ik mij vooral gebaseerd op eventuele 

strijdigheden met de provinciale ruimtelijke belangen. 

 

II. Planbeoordeling 

Zoals in de plantoelichting is aangegeven, wordt met dit bestemmingsplan beoogd een adequaat juridisch-

planologisch kader te scheppen voor de voorgestane realisering van een nieuw landgoed ten zuiden van 

de Langbroekerdijk A35 tot en met A39 en een herinrichting en herbestemming van de locatie 

Langbroekerdijk A34-A36 (aan de noordzijde van de Langbroekerdijk) in het buitengebied ten oosten van 
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de kern Langbroek. Deze voorgestane ontwikkelingen maken onderdeel uit van een integrale 

gebiedsontwikkeling, waarbij 4 agrarische bedrijven zijn betrokken die hun bedrijfsvoering via kavelruil 

voor de toekomst levensvatbaar willen maken. Door de integrale gebiedsontwikkeling wordt naast een 

verbetering in de verkaveling via grotere huiskavels eveneens een belangrijke ruimtelijke kwaliteitsslag 

geleverd via sanering en herinrichting met behulp van een gecombineerde toepassing van de 

beleidsinstrumenten ruimte voor ruimte en rood voor groen (nieuw landgoed). Ingezet wordt hierbij op 

een aanzienlijke kwaliteitsverbetering op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie door middel 

van bedrijfsverplaatsing, kavelruil, natuurontwikkeling, recreatieontwikkeling en wateropvang. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft in concreto betrekking op de realisering van een nieuw landgoed 

(“Nieuw Domensteyn”) aan de zuidzijde van de Langbroekerdijk via de ontwikkeling van circa 10 ha 

nieuwe natuur en de sanering van een agrarisch bedrijf (sloop van circa 2500 m
2
 bedrijfsopstallen) aan de 

noordzijde van de Langbroekerdijk. Ter plaatse van het beëindigde agrarisch bedrijf zal een 

woonbestemming worden toegekend voor 2 woningen. Momenteel zijn op dit perceel 2 dienstwoningen 

aanwezig, waarbij de tweede woning is aangebouwd aan een karakteristiek MIP-pand. Deze 

aangebouwde dienstwoning zal elders op het perceel worden herbouwd los van het bestaande MIP-pand. 

Op de locatie aan de zuidzijde van het beëindigde agrarische bedrijf zal een nieuw landgoed worden 

gerealiseerd met 4 goed ingepaste woningen in een landgoedensemble (3 woningen in het kader van de 

zogenoemde rood voor groen regeling en 1 woning in het kader van de ruimte voor ruimte regeling). 

 

Zoals in de plantoelichting correct is vermeld, heeft over de planvorming en de in dit bestemmingsplan 

vervatte ontwikkelingen op ambtelijk niveau veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen gemeente, 

provincie en initiatiefnemers. Mede met inachtneming van dit gevoerde overleg kan worden vastgesteld 

dat het bestemmingsplan in grote lijnen niet in strijd kan worden bevonden met het geldende provinciale 

ruimtelijke beleid. In dit kader wil ik niet nalaten op te merken dat de in het voortraject besproken 

planvorming over het geheel genomen op correcte en adequate wijze in het bestemmingsplan is 

opgenomen.        

  

Het plan geeft ten aanzien van de volgende (landschappelijke) aspecten aanleiding tot het plaatsen van 

enkele ondergeschikte (detail)opmerkingen en suggesties. 

 

Perceel Langbroekerdijk A34-A36 (noordzijde): 

Het toevoegen van streekeigen kavelgrensbeplanting (bijvoorbeeld knotbomen) langs het perceel  richting 

Heuvelrug zou - landschappelijk gezien - nog extra meerwaarde op kunnen leveren. 

 

Perceel zuidzijde Langbroekerdijk A35 tot en met A39 (nieuw landgoed): 

Volgens de kwaliteitsgids Rivierengebied mag het landgoed iets meer verstopt worden. Nu zijn de noord- 

en de zuidzijde door rabatbos beplant. De oost- en westkant zouden ook een randbeplanting met vensters 

kunnen hebben (let wel: het is zeker niet de bedoeling het landgoed weg te stoppen). Dit geeft 

tevens enige privacy en voorkomt dat er later verschillende soorten beplanting(selementen) worden 

geplant. 

De toegangsweg moet aangegeven worden op de verbeelding, aangezien de ligging hiervan essentieel is 

voor het landgoed op deze plek. 

De ligging van het bijgebouw (nabij Donjon) is niet nader omschreven, maar kan grote impact hebben. 

Betere detaillering is gewenst. Nu lijkt het een tweede portierswoning te worden. Wellicht verdient het 

voorkeur dit bijgebouw inpandig te realiseren. 
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In het Beeldkwaliteitplan wordt erg op schuurwoningen aangestuurd, hetgeen in dit geval (bouwen van 

portierswoning, orangerie of koetshuis) echter niet de voorkeur verdient. Gezocht zou moeten worden 

naar een bouwstijl die past bij de donjon, maar dan soberder. De uitdaging is om hier wel een moderne 

variant voor te vinden! 

 

III. Conclusie 

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat het plan niet in strijd kan worden bevonden met de geldende 

PRS en PRV en vanuit de optiek van het provinciaal belang op dit moment géén aanleiding geeft tot 

opmerkingen. Met de hiervoor weergegeven detailopmerkingen wil ik u vooral enkele suggesties 

meegeven die de kwaliteit van de voorgestane ontwikkeling nog verder kunnen verfraaien. 

 

Wanneer u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst op deze reactie, dan kunt u contact opnemen 

met de heer F. Assmann van de afdeling Fysieke Leefomgeving. De contactgegevens vindt u in het 

briefhoofd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

ir. M.J. Scheepstra 

Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Geachte heer Staps, 

U hebt ons, in het kader van het overleg artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het 
voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Domensteyn e.o. in Langbroek gestuurd. In het proces van 
de watertoets voor ruimtelijke plannen wordt in dit stadium een wateradvies van de waterbeheerder 
verlangd. In deze brief geven wij u ons advies. 

Onze conclusie 
Wij adviseren positief over het plan op voorwaarde dat u de onderwerpen uit het wateradvies 
verwerkt. Het voldoet namelijk aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill beginsel". 
Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding mag ontstaan. 
In het kort gaat het om: 
• De bouw van woningen in een landgoedstructuur. 
• Het graven van oppervlaktewater. 
Daarnaast wordt een aanpassing van het watersysteem voorgesteld ter ontwikkeling van 
natuurdoelen. 

Wateradvies 
Met betrekking tot de ruimtelijke onderbouwing hebben wij de volgende opmerkingen: 

Wilt u bij beantwoording van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. 
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Watercompensatie 
Op basis van het inrichtingsplan concluderen wij dat er ten opzichte van de toename verhard 
oppervlak voldoende oppervlaktewater gegraven wordt ter compensatie. Wij verzoeken u om in de 
waterparagraaf een berekening op te nemen over de toename verhard oppervlak versus nieuw te 
graven oppervlaktewater. Indien halfverharding niet gerioleerd wordt, maar via de bermen afwatert, 
telt deze niet mee in de toename verhard oppervlak. 
Enkele aandachtspunten: 
• Er geldt een compensatieplicht van 15% in plaats van 10%. 
• De agrarische bebouwing die aan de noordzijde verdwijnt (2.500m2) in het kader van de ruimte

voor-ruimteregeling, ligt binnen een ander peilgebied en kan niet worden uitgeruild. 

Riolering 
In de waterparagraaf is geen beschrijving opgenomen hoe het huishoudelijke afvalwater wordt 
afgevoerd. Wij verzoeken u om in de waterparagraaf een beschrijving op te nemen van het 
rioleringsprincipe. 

Uitlogende materialen 
In het kader van het lozen van regenwater (van daken) op het oppervlaktewater wordt gesteld dat 
gebruik van uitlogende materialen niet wenselijk is. Op basis van de Keur is het echter verboden om 
regenwater dat is verontreinigd met uitlogende materialen rechtstreeks te lozen op oppervlaktewater. 
Wij adviseren u daarom om deze materialen niet toe te passen (of alleen gecoat) op plaatsen waar 
dit in contact kan komen met regenwater, zoals dak, dakgoot en regenpijpen. Wij verzoeken u dit 
aan te passen in de waterparagraaf. 

Waterhuishoudkundige aanpassingen 
In november 2009 is met het waterschap een verkennend overleg gevoerd over de aanpassingen 
van het watersysteem en de aansluiting op de maatregelen voor anti-verdrogingsbestrijding van 
Sandenburg. De inrichtingsmaatregelen op Sandenburg zijn inmiddels al gerealiseerd. Hierdoor kan 
niet meegelift worden op dit plan. Uiteraard kan wel, onder voorwaarden, aangesloten worden op het 
plan. 

Vervolgproces 
In de waterparagraaf staat aangegeven dat het plan is om het waterpeil te verhogen. Wij stellen dat 
een peilverhoging wel wenselijk is. Echter, op basis van de globaal beschreven waterparagraaf over 
de aanpassing van het watersysteem kunnen wij vooralsnog niet instemmen met de waterpeilaan
passing. Het plan is nog te globaal om te kunnen beoordelen. Wij verzoeken u om de voorgestelde 
aanpassingen van het watersysteem uit te werken in een waterhuishoudingsplan. Daarin kunnen 
dan meteen de maatregelen en effecten voor het plangebied en de omgeving worden onderbouwd. 
Het waterschap wil bij deze uitwerking worden betrokken, omdat een verandering van waterpeil 
gevolgen heeft voor het waterbeheer en het peilbesluit. 

De voorgestelde ontwikkeling van het landgoed zelf (bebouwing en verharding) kan volgens ons 
voortgang vinden, los van de peilaanpassingen. Een aandachtspunt is dat u bij de bepaling van het 
vloerpeil van de gebouwen wel rekening houdt met een eventuele peilaanpassing. 

Watervergunning 
Voor de voorgestelde inrichting van Landgoed Domensteyn is een watervergunning nodig. Het gaat 
daarbij ondermeer om de volgende onderdelen: 

graven van oppervlaktewater; 
werkzaamheden in de directe nabijheid van oppervlaktewater; 
tijdelijk onttrekken van grondwater (tijdens de bouw); 
eventuele aanpassing waterpeil. 



Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat u ons blijft betrekken in het vervolgproces van de waterhuishouding en het 
bestemmingsplan. Tevens verzoeken wij u ons het ontwerpbestemmingsplan toe te sturen, op het 
moment dat u dit ter inzage legt. 
Hebt u nog vragen over het wateradvies, dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Brenk. U 
bereikt hem via telefoonnummer (030) 634 5913 of e-mail watertoets@hdsr.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

ir. C.J.M, van Vliet 
hoofd afdeling Planvorming & Advies 
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