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Beste Raadsleden

Als vervolg op onze brief van 20 augustus jl. willen we u informeren over de stand van
zaken.
We zijn druk bezig met ons bezwaarschrift, dat zal worden ingediend binnen de termijn
die ervoor staat. De twee hoofdonderwerpen zullen daarin aan de orde komen: (1) ons
bezwaar tegen de vergunningverlening voor de bouwplannen voor de loods en (2) ons
bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor een tweede in- en uitgang.
Wat dat laatste betreft hebben wij een uitvoerige notitie geschreven die als input zal
dienen voor het tweede onderdeel van ons bezwaarschrift. Deze notitie bieden wij u
hierbij aan.

Dan nog dit: In een digitaal gesprek dat wij met wethouder Van Liempdt hadden op 1
september jl. heeft hij gezegd ernstig ontstemd te zijn over de suggestie die wordt
gewekt in de laatste zin van onze brief van 20 augustus jl. Naar aanleiding daarvan
hebben wij het volgende aan de wethouder laten weten:

…”Hoewel het zeker niet onze bedoeling was u en het College te betichten zoals u dat hebt
opgevat, kunnen we ons bij nadere lezing voorstellen dat u en anderen dat zo kunnen lezen.
Daarom met terugwerkende kracht: die zin had niet in die brief opgenomen moeten
worden. Wij bieden daarvoor onze oprechte verontschuldigingen aan.”…
Met vriendelijke groet

René Versteegh
Lonneke Versteegh-Van Rijswijk

Bijlage: Notitie: Een tweede ingang en uitgang…?

EEN TWEEDE INGANG EN UITGANG VAN DE LOODS
AAN DE LAAN VAN ZUILENVELD 10?
Historie
In 1995 besloten de bewoners van Vechtzijde 6 en Laan van Zuilenveld 26 de gemeente
te vragen om bomen en struiken te mogen planten aan het einde van de Laan van
Zuilenveld, grenzend aan de loods van nummer 10. De bedoeling was vooral om het
gezicht op de (lelijke) loods te maskeren. Dit, nadat de bewoners van de Laan van
Zuilenveld 26 al eerder vanuit hun tuin een rij leilindes hadden geplant met datzelfde
doel.
De gemeente Maarssen gaf daarvoor graag toestemming op voorwaarde dat de
bestrating, die moest worden aangepast om ruimte te maken voor het groen, betaald zou
worden door beide bewoners. De rekening (fl. 1.043,40) van deze aanpassing is nog
beschikbaar. Daarna zijn twee leilindes (elk fl. 500,00) geplant en een aantal hortensia’s,
evenals meerjarige geraniums. Jaarlijks worden de lindebomen op kosten van de
eigenaars gesnoeid.
De eigenaar van de Loods (B. Degenaar) vraagt van de gemeente toestemming voor een
extra in- en uitgang. De gemeente staat dat toe in de omgevingsvergunning van 10
augustus 2021. Dit nadat de bewoners daar hun ongenoegen over hebben laten blijken
met hun handtekeningenactie (165 handtekeningen opgehaald bij 126 huishoudens), bij
het bezoek van raadsleden en het bezoek van de wethouder.
Eerst een reactie op de argumenten van B. Degenaar
(zie zijn notitie als onderdeel van zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning)
1. De maat die Degenaar aangeeft van de bestaande groenstrook is onjuist. De
groenstrook heeft andere afmetingen: 5 meter breed en 0.7 meter diep.
2. De leilindes zijn niet “mogelijk door een buurtbewoner geplant”, maar gezamenlijk
betaald, zie boven.
3. Degenaar stelt dat de nieuwe uitrit ‘sporadisch’ zal worden gebruikt Dat begrip
wordt door de gemeente overgenomen. Het wordt niet duidelijk wat “sporadisch”
betekent en wie dat vervolgens handhaaft.
4. De eigenaar schrijft dat hij de nieuwe in- en uitgang vooral zal gebruiken om zich
te voet of per fiets vanaf de Dorpsstraat via de Vechtzijde naar de Loods te
begeven. De gemeente vindt dat kennelijk een goede reden, want dat wordt niet
weersproken. Maar de reden is niet steekhoudend omdat Degenaar vanaf de
Dorpsstraat via de Vechtzijde ook naar de reeds bestaande ingang van de Loods
kan lopen en fietsen: de iets langere afstand is verwaarloosbaar en maakt zeker
niet dat, zoals Degenaar suggereert, hij dan de auto zou moeten nemen. Dat is te
gek voor woorden. De vraag is of de wens van één persoon, de eigenaar van de
Loods, het rechtvaardigt om vervolgens een extra in- en uitgang aan te leggen.
Wij vinden het dwaas dat een gemeente de wens van een persoon honoreert,
tegen de opvatting van een hele woonwijk!
5. Degenaar zegt dat de huizen van de bewoners aan de Vechtzijde “prima
bereikbaar zijn vanaf de voorzijde”. Dat is onjuist. Vanaf nummer 6 t/m 11 kunnen
de bewoners alleen te voet bij hun woning komen. Ze kunnen aan dat deel van de
Vechtzijde niet parkeren. Vandaar dat een achteringang noodzakelijk is, evenals
het parkeren van hun auto aan de achterzijde.

6. Degenaar schrijft dat vanwege efficiënt gebruik van de Loods een extra in- en
uitgang noodzakelijk is. Dat had hij moeten bedenken alvorens hij de Loods
kocht. Hij zadelt de gemeente en vooral de bewoners op met zijn probleem. Hij is
de probleem-eigenaar, laat hij dat probleem, voor zover het al een probleem is,
zelf dan ook oplossen.
Het is opmerkelijk dat Degenaar in zijn notitie niet meer spreekt van een hef/smeerbrug
die hij van plan is te bouwen in de loods ter hoogte van de nieuwe uitgang, zodat hij zijn
oude auto’s daar op en af kan rijden ter reparatie en voor het smeren en verversen van
olie, etc. Een hef- en smeerbrug op die plek betekent het regelmatig op- en afrijden van
oldtimers. Dat heet in het gemeentelijk jargon: sporadisch!
Een feitelijke beschrijving van het gebied.
Vanaf nummer 16 is de Laan van Zuilenveld feitelijk een voetgangersgebied, zonder dat
het die status heeft. Er zijn geen trottoirs, parkeren vindt op eigen terrein plaats, of in
een van de twee parkeerhaventjes of in de openbare ruimte.
In het gebied zijn twee parkeerhaventjes: 7 plaatsen ter hoogte van de achteringang van
de Vechtzijde 6 en 7, en 4 plaatsen bij de garages aan het andere einde, ingang tussen de
Laan van Zuilenveld 32 en 43. Voor het overige wordt er op straat geparkeerd.
Doorgaand autoverkeer is niet mogelijk: aan het einde van de Vechtzijde staan twee
betonnen palen die verhinderen dat auto’s doorsteken naar de Laan van Zuilenveld of
andersom. Dat geeft het gebied de rust van een woonerf en daardoor is het gebied
relatief veilig voor de vele spelende kinderen.

Ingang Laan van Zuilenveld zonder trottoirs

Parkerhaven voor zeven auto’s

Van LvZ naar Vechtzijde

Parkeerhaven voor vier auto’s

Dan de gemeente die toestemming geeft voor een nieuwe in- en uitgang
De gemeente heeft zich, bij de beoordeling of er een nieuwe ingang mag komen, te
houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zie website van de gemeente
Stichtse Vecht. In de APV worden vier redenen genoemd om een dergelijke vergunning
te weigeren. Hieronder de vier redenen (in vette letters) met daaronder commentaar
vanuit de bewoners.
Het college van B&W weigert een vergunning als:
1. het verkeer in gevaar worden gebracht.
Volgens de gemeente wordt het verkeer niet in gevaar gebracht.
De gemeente ziet over het hoofd dat iedereen die zich op de weg bevindt
verkeersdeelnemer is, dus óók kinderen en andere voetgangers. Niet voor niets
dat de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) recent
een pleidooi heeft gehouden om in wijken met deze kenmerken de snelheid van
auto’s terug te brengen naar 15 km/per uur. Eerder zei de SWOV al: “Kinderen
vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig om de
vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze uiteindelijk zelfstandig veilig aan het verkeer
kunnen deelnemen.”
De gemeente gaat volstrekt voorbij aan deze kwetsbare groep (kleine) kinderen.
Door de nieuwe uitrit wordt het gebied door de in en uit de werkplaats rijdende
oldtimers drukker en onveiliger. Zij slaat daarmee ook de wens van de bewoners,
veelal ouders van deze kinderen, in de wind. De gemeente maakt dit deel van de
Laan van Zuilenveld, met haar toestemming voor een nieuwe in- en uitrit,
onveilig: het verkeer, in het bijzonder kinderen, worden in gevaar gebracht. De
nieuwe garage-uitrit van dit bedrijf past niet in een woonerfachtige woonwijk.
Nog los van geluidsoverlast en ongezonde uitlaatgassen (oldtimers hebben geen
katalysator) die de woonwijk ingebracht worden.
2. ten koste gaat van openbare parkeerplaatsen.
Volgens de gemeente gaat het niet ten koste van een openbare parkeerplaatsen.
In praktische zin, kost een nieuwe in- en uitgang parkeerplaatsen. De gemeente
schrijft wel dat het einde van de Laan van Zuilenveld wordt gebruikt als
parkeerplaats, maar die ruimte is niet bedoeld als parkeerplek. Feitelijk is dat
echter wel het geval voor de bewoners van Vechtzijde 6.
3. als het openbaar groen daardoor op een onaanvaardbare wijze wordt
aangetast.
Het begrip “Openbaar Groen” wordt in de APV niet gedefinieerd. Dus of het groen
aan het einde van de Laan van Zuilenveld wel of niet daartoe gerekend moet
worden kan niet worden vastgesteld. Wat wel vastgesteld kan worden is dat de
gemeente Maarssen toestemming heeft gegeven om deze bomen te planten en
dat daarmee het zicht op een lelijk gebouw wordt weggenomen. Eveneens dat de
betreffende bewoners de kosten van het planten van de bomen voor hun
rekening hebben genomen. De gemeente Stichtse Vecht is dat kennelijk vergeten:
zij offert met haar toestemming het geplante groen op aan een overbodige en
ongewenste uitrit. Op deze wijze zijn bewoners speelbal van verandering van de
opvatting van de gemeente.

4. als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg
wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een
openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
De gemeente vindt dat de tweede uitweg niet ten koste gaat van openbaar groen
of een openbare parkeerplaats.
De huidige Loods wordt ontsloten door een andere uitweg: de ingang aan de Laan
van Zuilenveld 10. De tweede uitweg gaat ten koste van (openbaar) groen en ten
koste van parkeerplaatsen. Er was dus voldoende aanleiding om de vergunning
voor het aanleggen van een tweede uitrit te weigeren. De gemeente heeft dit ten
onrechte niet gedaan.
Vervolgens schrijft de gemeente in haar vergunning dat er beperkingen worden
opgelegd aan B. Degenaar voor het gebruik van de tweede in- en uitgang.
In de eerste plaats neemt de gemeente in haar vergunning van 10 augustus het
argument van de nieuwe eigenaar van de Loods over dat de nieuwe inrit/uitrit
“sporadisch” voor autoverkeer wordt gebruikt en gaat dat begrip opnemen in de
voorschriften.
Wij, bewoners, kunnen niets met dat begrip. Wat is sporadisch? Hoe vaak is dat?
Wanneer gaat sporadisch over in regelmatig? Vervolgens: wie gaat handhaven of de
nieuwe inrit/uitrit wel of niet sporadisch wordt gebruikt?
In de tweede plaats schrijft de gemeente in haar vergunning dat de nieuwe ingang en
uitgang:…”alleen kan worden gebruikt voor personeel te voet en fiets, en voor autoverkeer
indien speciale omstandigheden daartoe nopen.”… Niet wordt toegelicht welke “speciale
omstandigheden” de gemeente op het oog heeft en wanneer sprake is van “nopen”.
Als de uitrit gebruikt mag worden voor het in- en uitrijden van oldtimers die in de
werkplaats worden/zijn gerepareerd en onderhouden, is er geen sprake van een
beperking.
Samenvattend
Kinderen en kleuters worden door de gemeente niet tot het verkeer gerekend. Ze tellen
kennelijk niet mee. Het is laakbaar dat de gemeente zo omgaat met de bezwaren van
ouders en overige omwonenden. Kennelijk wordt alleen autoverkeer tot verkeer
gerekend. De gemeente maakt dit deel van de wijk onveiliger, ongezonder en lawaaiiger
door een tweede in- en uitgang toe te staan.
Dan het autogebruik van de nieuwe in- en uitgang: begrippen als ‘sporadisch’ en
‘speciale omstandigheden’ zijn niet afdwingbaar als dat niet worden ingevuld. Het is
zwak dat de gemeente deze formuleringen gebruikt. De nieuwe eigenaar van de Loods
klapt in zijn handen!
Onbegrijpelijk dat Burgemeester en Wethouders de bezwaren van de bewoners (165
handtekeningen) aan hun laars lappen en aan de wens van één bewoner
tegemoetkomen.
Daarom blijft onze eerdere conclusie om de nieuwe in- en uitgang af te wijzen
gehandhaafd.

