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Gemeente Stichtse Vecht 
t.a.v. de Griffie en de gemeenteraad 
Postbus 1212 
3600BE Maarssen 

Per email: griffie@ stichtsevecht.nl en info@stichtsevecht.nl 
cc: marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 

Betreft: voorontwerp bestemmingsplan Ruimtekwartier 

Geachte college, raads- en commissieleden, 

In december 2019 heeft Qumey op meerdere manieren haar zorgen geuit over de verkeerssituatie, parkeren en de 
situatie van het bedrijventerrein. 

Qumey was toen van zins nieuwbouw te gaan plegen en de raad stelde ons dusdanig gerust, dat we dat ook hebben 
gerealiseerd. Het aantal  te bouwen woningen zit nu echt op zijn max en dat lijkt gevolgen te hebben voor kruisingen 
en het wegverkeer in het algeheel. 
Eigenlijk gaat onze brief en onze inspraakreactie van 2019 nog steeds volledig op. 

Qumey heeft 3 ingangen op de Maarssenbroeksedijk, die bewust zo zijn aangelegd, evenals de gehele inrichting en 
ontwerp van het nieuwe gebouw. 
Arcadis had immers aangegeven dat de huidige kruisingen zouden voldoen voor het verkeer. 
Daardoor zou ons deel van de Maarssenbroeksedijk een rustig deel blijven. 

Nu wordt in het voorontwerp een variant aangedragen, die van de Maarssenbroeksedijk, voor ons pand, een zeer 
drukke weg zal maken, waardoor de verkeersveiligheid onder druk komt te staan. 
Immers wij laden en lossen lange vrachtwagens, die een goede doorstroming van het verkeer in de weg zal staan. 
Een gedegen nieuw verkeersonderzoek (onafhankelijk) zal nodig zijn om e.e.a. in goede banen te leiden. 

Wij vertrouwen op de toezeggingen vanuit de raad, dat het industrieterrein volop kan ondernemen, zonder hinder van 
de woningen. 

Onderstaande inspraakreactie hebben wij opgesteld in samenwerking met de Metaalunie. 
Deze is rechtsreeks gericht aan B&W van de gemeente Stichtse Vecht. 
Wij willen u als raadsleden ook graag hiervan op de hoogte stellen en nodigen u van harte uit om de situatie ter 
plekke te bekijken, waarbij u gelijktijdig ook een rondleiding in ons nieuwe pand kunt krijgen.. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

Met vriendelijke groet,  

Lex Meijers 
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Gemeente Stichtse Vecht 
T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders   
Postbus 1212  
3600 BE  MAARSSEN 

Per e-mail: info@stichtsevecht.nl en per post 

Uw ref: voorontwerp bp Ruimtekwartier 
Onze ref: LA38995/BR/2022/JSM/DH 
Nieuwegein, 19 oktober 2022 

Betreft: Qumey B.V. / voorontwerp bestemmingsplan Ruimtekwartier 

Geacht college, 

Inleiding 
U heeft in het gemeenteblad van 8 september 2022 de terinzagelegging van het voorontwerp 
bestemmingsplan “Ruimtekwartier” bekendgemaakt. 

Namens ons lid, Metaalindustrie Qumey B.V, handelende onder de naam Qumey Metaal, gevestigd op 
het adres Handelsweg 1 en 2 en Maarssenbroeksedijk 6a te Maarssen (hierna Qumey) wordt hierbij 
een inspraakreactie ingediend. Een getekende machtiging treft u bij deze brief aan. 

Toekomstvisie bedrijventerreinen 
In de Toekomstvisie bedrijventerreinen van oktober 2019 is gewezen op de hoge milieucategorie die is 
toegekend aan het bedrijventerrein Maarssenbroek en dat hier 1166 personen werkzaam zijn. De 
ondernemers, waaronder Qumey, willen de huidige gebruiksmogelijkheden op het bedrijventerrein 
graag behouden. Het voorontwerp ontneemt niet alleen een flink stuk bedrijventerrein, het zet ook het 
benutten van de milieucategorie op hun bedrijfspercelen onder druk. Woningen naast bedrijven in een 
hogere milieucategorie zijn niet eenvoudig met elkaar verenigbaar. De toelichting bij het voorontwerp 
geeft er geen blijk van dat het belang bij een hoogwaardig bedrijventerrein voor bedrijven in een 
hogere milieucategorie en de daarbij behorende werkgelegenheid en verdiencapaciteit in beeld is 
gebracht en in de belangenafweging voldoende is meegenomen. 

Geluid 
De toelichting bij het voorontwerp noemt wat betreft de aanvaardbaarheid van het plan vanwege de 
omliggende bedrijven uitsluitend toetsing aan de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering. 
Uitsluitend toetsen aan de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering is niet afdoende. Immers geeft 
deze brochure slechts richtafstanden en kunnen individuele bedrijven rechtmatig minder of meer 
geluid maken dan een doorsnee bedrijf in de milieucategorie waar het bedrijf toe hoort. Zo is voor 
Qumey van belang dat zij veel opdrachten hebben in de sfeer van de verkeersinfrastructuur, waarbij 
het soms onvermijdelijk is dat laden en lossen in de nachtperiode plaatsvindt. In het Activiteitenbesluit 
milieubeheer gelden dan geluidnormen die 10 dB(A) strenger zijn dan in de dagperiode. Derhalve kan 
pas een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd nadat het geluid dat de omliggende 
bedrijven maken per individueel bedrijf goed is onderzocht en beoordeeld is of en op welke wijze een 
nieuwe planologische invulling van het gebied verenigbaar is met de belangen van de omliggende 
bedrijven. Immers moet zorgvuldig beoordeeld worden of en op welke wijze de beoogde woningbouw, 
zoals ze in dit voorontwerp vorm heeft gekregen, verenigbaar is met de rechtmatige 
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bedrijfsuitoefening van elk individueel bedrijf of bedrijf dat daar aanwezig mag zijn, gezien de 
bestemming van het bedrijfsperceel. 

Zorgvuldig akoestisch onderzoek is ook nodig om te kunnen beoordelen of het voorontwerp wel 
verenigbaar is met het cumulatieve geluid dat de omliggende bedrijven rechtmatig veroorzaken. Men 
kan pas een berekening van het cumulatieve geluid maken als van alle daarvoor relevante bedrijven 
bekend is wat hun geluidbijdrage is. 

Er wordt in de toelichting verwezen naar paragraaf 7.5 van het Milieueffectrapport. Deze paragraaf is 
echter in het Milieueffectrapport nog niet ingevuld. Dit onderzoek loopt nog, zo vermeldt het concept 
van het Milieueffectrapport. Feitelijk is er dus nog geen enkel onderzoek gedaan naar de 
aanvaardbaarheid van de beoogde woningen zoals vorm gegeven in dit voorontwerp vanwege het 
geluid van de omliggende bedrijven. Qumey vindt het niet zorgvuldig dat nu al een concrete invulling 
van het gebied wordt geschetst terwijl op belangrijke punten het onontbeerlijke onderzoek nog niet is 
verricht. 

Parkeren
In artikel 12.2 van de planregels bij het voorontwerp is een tabel opgenomen met parkeernormen per 
type woning. De toelichting vermeldt ook deze tabel en in paragraaf 4.5.4.2 van de toelichting wordt 
hierover het volgende vermeld: 

Het plangebied ligt volgens de omschrijving van het GVVP in een "sterk stedelijk" gebied en valt onder 
rest bebouwde kom. Gezien het unieke karakter van de transformatie en de toekomstige doelgroepen 
is onderzocht op welke wijze de parkeernormen uit het GVVP Stichtse Vecht 2015 moeten worden 
toegepast en/of dat er maatwerk mogelijk is. Ook wil de gemeente meer inzetten op verbetering van 
de fietsroutes, openbaar vervoer en andere mobiliteitsconcepten. Dit onderzoek is uitgevoerd in het 
kader van het Stedenbouwkundig Kader & randvoorwaarden en daarin opgenomen in Bijlage C 
(Arcadis, Notitie Parkeernormen transformatieproject Planetenbaan en het Kwadrant, Gemeente 
Stichtse Vecht, 7 december 2018). De conclusie van dit onderzoek luidt dat er maatwerknormen 
kunnen worden toegepast. Deze normen zijn opgenomen in paragraaf 3.4 Mobiliteit. 

Qumey betwijfelt het realiteitsgehalte van de gehanteerde parkeernormen en vreest dat er 
parkeeroverlast in de omgeving zal ontstaan als deze normen daadwerkelijk gehanteerd gaan worden 
bij het toetsen van de aanvraag van omgevingsvergunningen. 
De notitie van Arcadis van 7 december 2018 vermeldt in de inleiding dat ontwikkelaars de wens 
hebben de parkeernorm zoals zij die van de gemeente hebben meegekregen (1,4 voor het hele 
gebied) te verlagen. Vervolgens wordt in de notitie van Arcadis een onderbouwing gegeven voor het 
naar beneden stellen van de parkeernorm. De notitie vermeldt echter ook dat Stichtse Vecht in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) hogere parkeernormen hanteert dan de landelijke 
standaard van het CROW en dat dit komt door het hogere autobezit in de gemeente ten opzichte van 
het landelijke gemiddelde. Het GVVP is een door de gemeenteraad op grond van de Planwet verkeer 
en vervoer opgesteld beleidsdocument dat, mede een belangrijke rol heeft binnen het ruimtelijk beleid 
van de gemeente, zoals ook blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1728 over het bestemmingsplan 
“Wilhelminastraat 31-35”. In die zaak beriep het gemeentebestuur van Stichtse Vecht zich 
uitdrukkelijk en met succes op het hanteren van het GVVP. Het is niet voor de hand liggend dat nu 
vanwege de wens van ontwikkelaars een lagere parkeernorm dan die van het GVVP gehanteerd wordt. 
Dit nog afgezien van de vraag of de parkeernormen in het GVVP niet te laag zijn gesteld. 

Het aantal woningen dat in het plangebied gebouwd mag worden is in het voorontwerp gemaximeerd. 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte is echter in dit geval het maximum aantal woningen dat 
toegelaten is niet alleen bepalend voor de parkeerbehoefte. In artikel 6.4.2 van de planregels is 
bepaald dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2.2 onder a 
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(het verbod om buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak te bouwen) ten behoeve van een 
overschrijding van de in de verbeelding aangegeven bouwvlakken tot een maximum van 2 meter 
buiten het aangegeven bouwvlak. Daar is uitsluitend de voorwaarde aan gekoppeld dat het bevoegd 
gezag, alvorens van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken, advies vraagt aan de 
stedenbouwkundig supervisor. Door deze formulering is het advies van de stedenbouwkundig 
supervisor vrijblijvend en hoeft het in geen enkel geval een belemmering voor het college van B&W te 
zijn om een afwijkingsvergunning te verlenen.  
Dat in beginsel aan alle zijden van de drie in het voorontwerp opgenomen bouwvlakken 2 meter 
buiten het bouwvlak gebouwd kan worden betekent dat het maximaal aantal woningen dat het 
voorontwerp toelaat gerealiseerd kan worden terwijl die aanmerkelijk groter zijn dan het op de 
plankaart toegekende bouwvlak doet vermoeden. De toelichting bij het voorontwerp geeft aan dat wat 
betreft het parkeren nog nader onderzoek volgt en bij de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan zal worden toegevoegd. Of bij die onderzoeken ook rekening wordt 
gehouden met de maximale bouwmogelijkheden die het plan met afwijkingsvergunningen biedt is niet 
duidelijk. De toelichting bij het voorontwerp vermeldt hierover het volgende: 

Het beleid dat van toepassing is op het onderwerp mobiliteit is toegelicht in Hoofdstuk 4 Beleidskader. 
In het Stedenbouwkundig Kader en Randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant - deel A – 
Kader, zijn de aspecten verkeer en parkeren specifiek toegelicht. Ten aanzien van het parkeren in het 
plangebied is een parkeernotitie in voorbereiding (Goudappel Coffeng). Hierin worden de 
uitgangspunten en conclusies zoals die in het Stedenbouwkundig Kader zijn opgenomen 
geactualiseerd. Deze notitie wordt toegevoegd als bijlage bij het Ontwerp bestemmingsplan. 

Het is een gebrek dat een plan voor inspraak wordt vrij gegeven terwijl niet is onderzocht of en op 
welke wijze voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein zal worden gerealiseerd. 

Met betrekking tot parkeren vermeldt de toelichting ook het volgende: 

Voorwaarde voor het hanteren van een lage bezoekersnorm is dat het bezoekersparkeren voor de 
woonfuncties per deelgebied wordt geclusterd en partijen bijdragen aan een optimale 
uitwisselbaarheid. Bezoekersparkeren leidt niet tot overlast op omliggende parkeervoorzieningen. Voor 
de voorzieningen zijn geen aparte normen opgenomen, omdat de beoogde publieke voorzieningen 
primair buurtgebonden zijn. 

De toelichting maakt niet duidelijk hoe gewaarborgd gaat worden dat het bezoekersparkeren voor de 
woonfuncties per deelgebied wordt geclusterd en partijen bijdragen aan een optimale 
uitwisselbaarheid en partijen ook daadwerkelijk bij zullen dragen aan een onderlinge 
uitwisselbaarheid. Het is verder niet realistisch te verwachten dat de publiek voorzieningen die op 
deze locatie toegelaten worden primair buurtgebonden zullen zijn. Door zo te redeneren wordt ten 
onrechte geen rekening gehouden met een substantieel aandeel bezoekers van buiten de buurt die 
vaak met de auto zullen komen. Het gekozen uitgangspunt zal daarom zo goed als zeker leiden tot 
een parkeertekort en dus ook overlast op omliggende parkeervoorzieningen, wat voor de omliggende 
bedrijven zeer hinderlijk is. 

De verkeersstructuur 
De toelichting bij het voorontwerp besteedt slechts summier aandacht aan de toekomstige 
verkeersstructuur. De toelichting vermeldt dat het onderzoek naar de toekomstige verkeersstructuur 
wordt uitgevoerd door RHDHV en bij het ontwerpbestemmingsplan wordt toegevoegd. Ook de vraag 
hoe de toekomstige verkeersstructuur er uit komt te zien is derhalve niet voldoende onderzocht en er 
ten aanzien hiervan kan door insprekers te onrechte niet adequaat gereageerd worden op het 
voorontwerp. Op voorhand brengt Qumey naar voren dat bij het bedrijf zeer regelmatig grote 
constructiedelen geladen worden om naar de plaats van bestemming gebracht te worden. Dat is 
uitzonderlijk vervoer dat slechts met een vergunning van de RDW de weg op mag. Duidelijk is dat het 
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laden en het vertrekken van deze vrachtwagens kan conflicteren met het passerende verkeer. Bij 
realisatie van het nu beoogde woningbouwplan ontstaan er problemen waar het plan nu nog ten 
onrechte geen rekening mee houdt. 

Qumey haalt hierbij ook het mobiliteitsonderzoek van Arcadis van 24 september 2019 graag naar 
voren. Hier zijn tellingen verricht en dit heeft heel andere uitkomsten dan de rapportage van 
Royal HaskoningDHV, van 22 december 2021. Toelichting verkeersmodel berekeningen maart 2022 
t.b.v. MER Planetenbaan en het Kwadrant. Door het (te grote) aantal woningen wat er wordt 
gebouwd, lijkt het onvermijdelijk dat de verkeersinfrastructuur rondom het plangebied moet worden 
aangepast, wat grote financiële consequenties heeft voor de gemeente Stichtse Vecht, maar ook voor 
Qumey als bedrijf met 3 uitritten op de Maarssenbroeksedijk een springend punt is. Qumey houdt 
vooralsnog de rapportage van Arcadis van 24 september 2019 aan, waarin wordt aangegeven dat de 
kruisingen het verkeer aan kunnen. 

Met vriendelijke groet, 

mr. J.M. (Johan) Smits 
Adviseur bestuursrecht

Koninklijke Metaalunie 
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein 
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein 
T (030) 605 33 44 
F (030) 601 36 27 
bj@metaalunie.nl
www.metaalunie.nl




