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Inleiding 
 
In het kader van de ‘Inspraakverordening gemeente Lopik 2004’ heeft het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitweg Uitbreiding 2’ met bijbehorende stukken van 23 
december 2015 tot en met 2 februari 2016 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van 
Lopik. Tevens was het bestemmingsplan in deze periode beschikbaar op de gemeentelijke 
website www.lopik.nl  en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl  
  
In het kader van de inspraak is één reactie ontvangen. 
 
Parallel aan de inspraakprocedure heeft er, op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro), vooroverleg plaatsgevonden met organisaties van het rijk en 
provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn en 
met het betrokken waterschap. 
 
In het kader van het vooroverleg zijn vier reacties ontvangen. 
 
Behalve inspraak- en overlegreacties kunnen wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan 
ook hun oorzaak vinden in nieuwe of gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden. 
Dit betreffen de ambtshalve wijzigingen.  
 
In paragraaf 1 en 2 van deze nota wordt een samenvatting gegeven van zowel de 
inspraakreactie als de overlegreacties. Elke reactie wordt beantwoord en er wordt 
aangegeven of dit leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
In paragraaf 3 worden alle aanpassingen, inclusief de ambtshalve, die worden aangebracht 
in de toelichting, regels en verbeelding van het plan samengevat weergegeven in een Staat 
van wijzigingen. 
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1. Inspraakreactie 
 
Samenvatting 
Inspreker merkt op dat de stankcirkel van zijn bedrijf niet op de juiste schaal is ingetekend in 
het bestemmingsplan. Zoals nu ingetekend staan 2 van de 4 woningen binnen de 
stankcirkel. 
Voorts merkt inspreker op dat wanneer de woningen wel op voldoende afstand worden 
gebouwd, tegen de weg Hof van Batuwe aan, er nog de mogelijkheid openblijft voor 
vergunningsvrij aanbouwen. Hierdoor wordt er alsnog binnen de stankcirkel gebouwd. 
Inspreker wil dat er op minimaal 54 meter wordt gebouwd, gemeten vanaf de hoek van de 
jongveestal van zijn bedrijf. Voorafgaand aan de bouw wil inspreker zelf de maten na 
uitzetten controleren. 
 
Reactie gemeente 
Vaste afstand 
In het veld is de vaste afstand van 50 meter nagemeten vanaf de jongvee stal tot aan het 
bouwvlak van de woonbestemming (grens geurgevoelig object). Vanaf dit punt zal het 
bouwvlak worden opgenomen op de verbeelding (zie bijlage II). Daarnaast kan in de 
toelichting nog een extra uitleg worden opgenomen dat op deze wijze kan worden gemeten. 
 
Vergunningsvrij bouwen 
Vergunningsvrij bouwen in de stankcirkel wordt in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) artikel 5, niet uitgesloten. In artikel 5 zijn uitzonderingen voor vergunningsvrij bouwen 
opgenomen die alleen op specifieke gevallen betrekking hebben (bijv. bij 
veiligheidscontouren, monumentenwet).Op dit moment is het mogelijk dat er vergunningsvrij 
een geurgevoelig object (bijv. uitbreiding van de woning) in de stankcirkel wordt gebouwd. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening  mag er niet alleen aan de Bor worden 
getoetst, maar moet er een totaalafweging worden gemaakt. De mogelijkheid openlaten voor 
het ontstaan van vergunningsvrije geurgevoelige objecten binnen de vaste afstand van 50 
meter is geen goede ruimtelijke ordening. Om dit te voorkomen wordt het als volgt in het 
bestemmingsplan opgenomen: 

1. ter plaatste van de stankcirkel een bebouwingsvrije zone opnemen op de plankaart 
voor geurgevoelige objecten. Dit kan door een ‘Milieuzone-geurzone’,  met 
bouwregels,  afwijken van de bouwregels en een wijzigingsbevoegdheid op te 
nemen. Vergunningsvrij bouwen mag alleen op een erf dat voor bebouwing in 
aanmerking komt, door expliciet te bepalen dat er geen geurgevoelige objecten 
gebouwd mogen worden, kan er ook niet vergunningsvrij worden gebouwd. 

2. voor de bijbehorende bijgebouwen die conform het onderhavige bestemmingsplan 
zijn toegestaan stel ik voor, ter voldoening aan de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) een gebruiksregel in artikel 3 Wonen op te nemen: 
Onder gebruik strijdig ter plaatse van de aanduiding ‘Milieuzone-geurzone’ in ieder 
geval te verstaan het gebruik van de gronden en opstallen voor: 
a. zelfstandige bewoning of afhankelijke bewoning, indien het een vrijstaand 

bijgebouw betreft; 
b.   het gebruik van aangebouwde bijgebouwen als bewoning of afhankelijke  

                  woonruimte. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan wordt aangepast. Op de verbeelding wordt het bouwblok van de twee 
noordelijke woningen in oostelijke richting opgeschoven. De toelichting wordt aangevuld met 
een uitleg over de wijze van meten. 
Ter plaatse van de stankcirkel wordt een gebiedsaanduiding ‘Milieuzone-geurzone’ 
opgenomen met daaraan gekoppeld regels, verbod en afwegingskader. 
In de regels wordt opgenomen dat gebruik van (aangebouwde)bijgebouwen ter plaatse van 
de ‘Milieuzone-geurzone’ voor bewoning, of afhankelijke bewoning strijdig is. 
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2.Overlegreacties 
 
Provincie Utrecht; kenmerk 817AFEE5 d.d. 18 januari 2016 
Provincie geeft aan dat er geen aanleiding is om opmerkingen te plaatsen in het 
kader van het provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie. 
 
Reactie voor kennisgeving aangenomen 
Reactie geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; d.d. 16 februari 2016 
Het waterschap geeft aan in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan. Het plan 
komt overeen met de afspraken zoals die in 2011 tussen gemeente en waterschap 
zijn gemaakt. Voor de aanleg moet nog wel een watervergunning worden 
aangevraagd. 
 
Reactie voor kennisgeving aangenomen. Voor wat betreft de aanvraag 
watervergunning is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 
Reactie geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
 
Gasunie Transport service B.V.; d.d.12 januari 2016 
Gasunie geeft aan dat het plan door hen is getoetst aan het huidige externe 
veiligheidsbeleid van het ministerie van I&M voor de aardgastransportleidingen. Op 
grond van deze toetsing is de conclusie dat het plangebied buiten de 1% 
letaliteitsgrens van de dichts bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze 
leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 
 
Reactie voor kennisgeving aangenomen. 
Reactie geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
 
Veiligheidsregio Utrecht(VRU); kenmerk 16.0001551 d.d. 20 januari 2016  
VRU stellen vast dat alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn 
meegenomen in het bestemmingsplan. Binnen het plangebied zijn geen 
risicobronnen aanwezig waarvoor verantwoordingsplicht geldt voor het groepsrisico. 
Er zijn voldoende bluswatervoorzieningen. 
VRU ziet geen aanleiding tot het nemen van aanvullende maatregelen. 
 
Reactie voor kennisgeving aangenomen. 
Reactie geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
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3.Staat van wijzigingen 
 
In deze staat worden alle aanpassingen, inclusief de ambtshalve, die worden aangebracht in 
de toelichting, regels en verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat 
weergegeven. 
  
nr. 
 

 wijziging  

1. verbeelding Verschuiving van het bouwblok inspraakreactie 
2. toelichting Aanvullen met uitleg wijze van meten inspraakreactie 
3. verbeelding  Ter plaatse van stankcirkel opnemen 

Milieuzone-geurzone 
inspraakreactie 

4. regels Opnemen bouwregels, afwijken van de 
bouwregels en wijzigingsbevoegdheid  t.v.b. 
Milieuzone-geurzone 

inspraakreactie 

5. regels In de regels opnemen dat in de Milieuzone-
geurzone gebruik van 
(aangebouwde)bijgebouwen voor bewoning 
of afhankelijke bewoning strijdig is 

inspraakreactie 

6 regels Toevoegen begripsbepaling geurgevoelig 
object 

 

7 regels Toegevoegd aan begripsbepaling,  
bouwwerk; bedoeld om ter plaatse te 
functioneren 

 

8 regels Begripsbepaling erf aangepast conform de 
Bor 

 

9 regels Begripsbepaling bijbehorend bouwwerk en 
3.2.2 aangepast conform de Bor 

 

10 regels Begripsbepaling voorgevellijn toegevoegd  
11 regels 3.2.2 b oppervlakte perceel 250m2 laten 

vervallen 
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Bijlage I 
 
Ingekomen inspraakreactie (niet bijgevoegd i.v.m. anonimiseren) 
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Bijlage II 
 
Situatietekening met daarop aangegeven de milieucirkel en bouwblok 
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Bijlage III 
 
Ingekomen overlegreacties 












