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Procedure
Voorlopige voorziening

Onderwerp
Stichtse Vecht
bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o.

Geachte heer/mevrouw,

Bij de Afdeling is bovenvermelde procedure gestart door:
I. Groustra.

Deze procedure heeft betrekking op Raad van de gemeente Stichtse Vecht van 30 
januari 2018.

Vervolgcorrespondentie
Aan deze procedure zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u 
hierboven onder de kopjes "Onderwerp" en "Ons nummer". In alle correspondentie over 
deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld.
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het toegewezen zaaknummer te 
vermelden.

Werkwijze
Wilt u (meer) informatie over de werkwijze van de Afdeling, bezoek dan de website van 
de Raad van State (www.raadvanstate.nl).

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend, 
de griffier

De griffie is op 27 april en op 10 en 11 mei gesloten.

32385J5(IAA) Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag -T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden
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In het hart van de gezondheidszorg.

Correspondentieadres: 
Postbus 8116 
3503 RC Utrecht

Bezoekadres: 
Orteliuslaan 750 
Utrecht

T 030 247 47 10 
F 030 670 25 62 
www.waa.nl

Onze referentie : 10080621.TO
Behandeld door : mr. T.A.M. van Oosterhout, advocaat
Doorkiesnummer ; 06 12 96 96 85
e-mailadres : timo.van.oosterhout@vvaa.nl
Betreft : Beroepschrift tevens verzoek voorlopige voorziening (art. 8:81 Awb)

Utrecht, 25 april 2018

Geachte heer/mevrouw.

Namens cliënte, mevrouw I. Groustra, wonende aan de Westbroekse Binnenweg 42, 3612 AJ te 
Tienhoven teken ik beroep aan en verzoek ik tevens om een voorlopige voorziening tegen de 
vaststelling d.d. 30 januari 2018 van het Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. De 
bekendmaking van dit besluit door het College van B en W van de gemeente Stichtse Vecht 
heeft plaatsgehad bij brief d.d. 22 februari 2018 gericht aan de raadsman van cliënte (bijlage 
1). Tevens heeft publicatie plaatsgevonden in de Staatscourant Nr. 16106, d.d. 19 maart 2018 
(bijlage 2). In voormelde publicaties is medegedeeld dat het betreffende plan uiteindelijk tot en 
met 26 april 2018 (rectificatie/verlenging in verband met online storing) ter inzage wordt gelegd. 
Tevens verzoek ik uw Afdeling door middel van dit verzoek voorlopige voorziening over te gaan 
tot schorsing van het bestreden besluit tot vaststelling van het Bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen e.o.

SPOEDEISENDHEID

Nu in onderhavige kwestie het bestemmingsplan is vastgesteld vreest cliënte dat de 
naastgelegen horecazaak “De Drie Biggetjes” uitgebreid gebruik zal willen maken van het terras 
dat is gelegen aan de achterzijde van het perceel van cliënte. Cliënte vreest dat daardoor een 
onomkeerbare situatie wordt geschapen en zij voortdurend te kampen zal hebben met ernstige 
overlast en geluidhinder. Te verwachten is dat bezoekers van het terras tevens zich verspreiden 
over het perceel en dicht tegen de erfgrens van cliënte hinder zullen veroorzaken. Kwalijk is 
hierbij dat deze overlast non-stop dagelijks kan plaatshebben. Dit heeft zoveel impact op de 
leefbaarheid en woonomgeving van cliënte dat zij naast de inbreuk op de privé en woonsfeer 
ook beroepsmatig niet meer goed zal kunnen functioneren. Reden waarom cliënte naast een 
beroepschrift tevens een verzoek voorlopige voorziening heeft ingediend.

stichting VvAA rechtsbijstand, K.v.K.- nummer 41182735. ABN AMRO Bank N.V., rek.nr. NL40ABNA0471110701. tn.v. Stichting 
Derdengelden VvAA rechtsbijstand (K.v.K.- nummer 54707099)
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MOTIVERING BEROEP

In opgemelde kwestie heeft cliënte eerder zienswijze ingediend bij brief d.d. 10 april 2017 met 
daarbij gevoegd een deskundigenrapport van Bureau Peutz (bijlage 3). Cliënte wenst deze 
zienswijze als herhaald en ingelast te beschouwen. Opvallend is in de nota van zienswijze niet 
althans onvoldoende inhoudelijk is ingegaan op de zienswijze van cliënte. Met name de stelling 
van cliënte dat de horeca op het terras een functiewijziging betreft is niet gemotiveerd weerlegd. 
Voorts is in de nota van zienswijze in het geheel niet inhoudelijk ingegaan op het 
deskundigenrapport van bureau Peutz.

Reden waarom cliënte bij mail d.d. 27 november 2017 zich heeft gewend tot de commissie 
Fysiek Domein en heeft betoogd waarom het plan niet getuigt van een goede ruimtelijke 
ordening (bijlage 4). Cliënte betreurt het dat ook in de uiteindelijk vastgestelde nota van 
zienswijze door de gemeenteraad en het college niet of althans onvoldoende wordt ingegaan op 
de argumenten van cliënte en deze ook niet echt gemotiveerd worden weersproken. In het 
commentaar bij de vastgestelde zienswijze wordt veelal volstaan van gemeentezijde met de 
opmerking: “de zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing”.

Terras voor horeca:

Kort samengevat acht cliënte de beantwoording van haar zienswijze niet zorgvuldig. Het plan 
getuigt niet van een goede ruimtelijke ordening om de navolgende reden:

In tegenstelling tot hetgeen de gemeente stelt betreft de horeca op het terras een 
functiewijziging. Er is derhalve wel degelijk sprake van een nieuwe situatie en verruiming 
van de mogelijkheden.
Er mag geen ontoelaatbare hinder ontstaan en er dient een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat te worden gehandhaafd.
Relevant is dat er nu helemaal geen horeca terras is!
Cliënte maakt zich grote zorgen of het akoestisch onderzoek van de gemeente wel 
betrouwbaar moet worden geacht. Uit het rapport van Bureau Peutz d.d. 10 april 2017 
(bijlage 3) en de mail van de heer D. Suverkropp van Bureau Peutz d.d. 4 december 2017 
(bijlage 5) blijkt dat onjuiste uitgangspunten zijn toegepast. Relevant is verder dat de 
gemeente enkel lijkt uit te gaan van het deskundigenrapport dat in het kader van de 
aanvraag is overgelegd (Het Akoestisch Onderzoek VI. 1 van het GeluidBuro d.d. 1 
september 2017). De opdrachtgever aan GeluidBuro is eigenaar van het perceel. De 
houding van de gemeente lijkt vooringenomen. De deskundige van Bureau Peutz heeft bij 
mail d.d. 4 december 2017 opgemerkt dat de rekenhoogte van 4,5 m niet gebruikelijk is. 
Voorts is ten onrechte uitgegaan van een onrealistische situatie. Bovendien is luid roepen 
en schreeuwen (nog luider) ook niet in het rapport van GeluidBuro meegenomen. Dit terwijl 
in het rapport van GeluidBuro wordt opgemerkt dat in de praktijk het gemiddelde 
geluidniveau als voor de piekgeluiden in de praktijk soms hoger of lager uitvallen. Bij een 
hoger niveau wordt niet voldaan aan de gehanteerde grenswaarden. Er is verder geen 
rekening mee gehouden dat het terras ook kan fungeren als rook- en staruimte. Voorts is 
de rest van het restaurant niet beschouwd. Dit betreft bijvoorbeeld de geluiduitstraling 
vanuit de restaurantruimte/ zaalruimte via (al of niet geopende) deuren, vanuit de keuken 
met (eveneens al dan niet geopende deuren. Voorts is niet meegenomen het sluiten (of 
‘dichtgooien’) van autodeuren, praten van bezoekers op het buitenterrein anders dan het
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terras, het in de afvalcontainers werpen, het afleveren van dranken en ophalen van 
emballage en afval, het opstellen en stapelen of binnenhalen van het terrasmeubilair, en 
geluid vanwege installaties (afzuigingen, koelingen). Als de geluidbijdragen vanwege het 
bestaande restaurant reeds hoger zijn dan acceptabel, dan is daaraan nog toevoegen van 
de geluidbijdrage van het terras niet acceptabel. Cliënte meent verder dat eraan is 
voorbijgegaan dat met een terras de capaciteit van het restaurant groeit omdat een 
aantrekkelijke verblijfsoptie wordt gecreëerd. Waarom dit niet tot een toename van het 
aantal bezoekers van het restaurant zou kunnen leiden is niet duidelijk. Ook het aspect of 
het verkeersaantrekkende karakter veroorzaakte geluid nog acceptabel is, wordt in het 
geluidsrapport niet nader beschouwd. Het voorgaande klemt te meer omdat in principe van 
de maximale planologische mogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan moet worden 
uitgegaan. Concluderend stelt de heer Suverkropp van Bureau Peutz dat het voormelde 
geluidsrapport van GeluidBuro onvoldoende is om op grond daarvan de invloed van het 
terras op het woon- en leefklimaat te kunnen baseren.
Duidelijk is dat de afmetingen van het terras zoals voorzien in het gewijzigde 
bestemmingsplan het woon- en leefklimaat ontoelaatbaar aantasten. Niet duidelijk is welke 
afmetingen van het horeca terras wel toelaatbaar worden geacht.
Het akoestisch onderzoeksbureau vermeldt in zijn rapport niet de juiste openings- en 
sluitingstijden van het restaurant. Dit is niet zorgvuldig. Bovendien is op grond van de 
planregels niet helder wanneer het terras geopend mag worden. Het gevolg is dat het 
nagenoeg onbeperkt gebruikt kan worden.
Cliënte meent dat van elk horeca terras dient te worden afgezien. Een terras met deze 
functie was eerder niet aanwezig. Dit is geen conserverend plan maar een 
wijziging/uitbreiding. Dit is op geen enkele wijze inhoudelijk draagkrachtig gemotiveerd.
In het rapport is buiten beschouwing gelaten dat krachtens de vergunning in het restaurant 
“mechanische muziek” ten gehore wordt gebracht.
Niet is onderzocht wat het effect zal zijn bij mooi weer met openstaande ramen in 
combinatie met stemgeluid en zingen.
Evenmin is onderzocht wat het effect is als er steeds de toegangsdeur naar het terras 
opengaat (in verband met mensen die zich verplaatsen en bediening).
Cliënte vreest dat de terrasgasten zich over het terrein zullen verspreiden tot aan haar 
haag (vb. spelende en voetballende kinderen terwijl de ouders op het terras plaatsnemen). 
Mogelijke overlast wordt nog groter indien men buiten zal gaan barbecueën. Hierdoor 
ontstaat ook luchtvervuiling en stankoverlast (te vergelijken met de problematiek van de 
houtkachels). Er is geen enkele garantie dat dit niet gebeurt en in het plan zijn hier geen 
regels voor opgenomen.
Het moge duidelijk zijn dat bij verspreiding van de gasten de uitgangspunten in het 
akoestisch onderzoek geen enkele waarde hebben.
Er is geen rekening gehouden met lawaai ten gevolge van het stapelen van stoelen en het 
afruimen en op- en afbouwen van het terras. Dit is ook niet meegenomen in de terrastijden. 
Er is geen rekening gehouden met het feit dat mensen zich gaan ophouden naast het 
water en het terras. Veel dichterbij dan de meetpunten. Er is niet voorzien in regels die dit 
voorkomen.
Er is geen goede motivering hoe rekening is gehouden met het belang van cliënte en de 
woonbestemming die op haar perceel rust, en het een woonwijk betreft.
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Ter hoorzitting hebben de uitbaters aangegeven rekening te willen houden met de 
belangen van cliënte. Dit blijkt echter nergens meer uit. Sterker nog, tijden de hoorzitting 
die op 11 februari 2015 plaatsvond heeft de exploitant medegedeeld helemaal geen terras 
te willen. Op 19 februari 2015 is een aanvraag voor een terrasvergunning gedaan die op 
11 juli 2015 weer is ingetrokken.
Client acht het kwalijk dat niet reeds wordt gerefereerd aan de 12 uitzonderingen en de 
evenementendag. Hierdoor wordt het woonklimaat steeds verder aangetast.
Cliënte meent dat ontoelaatbare hinder en aantasting van het woon- en leefklimaat 
onvoldoende handhaafbaar is. In het bestemmingsplan zijn hiervoor onvoldoende regels 
opgenomen.
Cliënte meent dat ten onrechte geen beperking is opgenomen ten aanzien van het 
bedrijfsvloeroppervlak van 250 m2. Meerdere verdiepingen zijn mogelijk. Cliënte acht dit 
onacceptabel. Bovendien leidt het terras tot een nog grotere toename van het 
bedrijfsoppervlak.
Cliënte stelt dat de voorziene afmetingen van het terras niet duidelijk zijn. Evenmin is goed 
gemotiveerd hoe de gemeente komt tot een verkleining van de horeca door de 
ontsluitingsweg de bestemming verkeer te geven.

Cliënte acht het verder kwalijk dat de gemeente vasthoudt aan geluidsadvies dat door de 
horecaexploitant is ingébracht en niet meeneemt de reactie daarop van bureau Peutz. Cliënte 
meent dat blijk geeft van vooringenomenheid en een niet zorgvuldige voorbereiding van het 
bestreden besluit. Bovendien is geen sprake van een draagkrachtige motivering van de zijde 
van de gemeente. Op geen enkele wijze wordt rekening gehouden met het belang van cliënte 
en de woonbestemming die op het perceel van cliënte rust.

Wijzigingsbevoegdheid art. 13.4:

Cliënte verzet zich tegen wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 13.4 van het 
vastgestelde plan. Op grond van voormeld artikel kan de bestemming Recreatie 3 worden 
gewijzigd in verkeer. Krachtens artikel 17.1 sub p blijkt dat ter hoogte van de aanduiding “terras” 
een terras bij een horecagelegenheid is toegestaan. Cliënte meent dat niet op verkapte wijze 
een terras mogelijk moet worden gemaakt. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Verkeer artikel 17:

Cliënte heeft bezwaar tegen planregel art. 17.1 sub p. Zie tevens het commentaar bij de 
wijzigingsbevoegdheid van artikel 13.4. Cliënte acht het niet juist onder een 
verkeersbestemming (zeker bij de locatie van cliënte) de komst van een terras bij een 
horecagelegenheid toe te staan.

Verkeer artikel 17.2.2.

Cliënte maakt bezwaar tegen artikel 17.2.2 sub b en c van de planregels op grond waarvan 
geluidwerende voorzieningen tot 10 meter hoogte en lichtmasten tot 10 meter worden 
toegestaan. Cliënte acht dit in relatie tot de woonbestemming op haar perceel in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening.

Verkeer artikel 17.3.3.
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Cliënte heeft bezwaar tegen artikel 17.3.2 indien dit zou betekenen dat door middel van de 
wijzigingsbevoegdheid evenementen of incidentele festiviteiten naast het perceel van cliënte 
kunnen worden gehouden.

Openingstijd artikel 17.3.3.

In artikel 17.3.3. is voorzien in een sluitingstijd van 23:00 uur. Wat daarbij ontbreekt is vanaf 
wanneer het terras geopend mag zijn. Immers, het is ieder moment van de dag na 23:00 uur. 
Als die tijd op een bepaalde dag wordt betrokken, dan zou dat verbod alleen van 23:00 uur tot 
24:00 uur gelden maar niet de volgende dag van 0.00 uur.

Op basis van het voorgaande stelt cliënte dat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening.

Verzoek

Op grond van het vorenstaande verzoekt cliënte uw Afdeling haar beroep gegrond te verklaren 
en de gemeente Stichtse vecht te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Voorts verzoekt cliënte uw Afdeling het bestreden vaststellingsbesluit te schorsen en ook in die 
procedure de gemeente Stichtse Vecht te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Hoogachtend,
Stichting VvAA rechtsbijstand

mr. T.A.M. (Timo) van Oosterhout 
advocaat
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Postbus 8116 
3503RC UTRECHT

Datum

22 februari 2018 
Onderwerp
Bestemmingplan Maarsseveense Plassen e.o. vastgesteld
Bijlage(n)

Endelhovenlaan 1. 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl

Team
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Behandeld door 
Sylvia Lutters 
Direct nummer 
0346254390 
E-mail
sylvia.lutters@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk
Z/17/107356- D/18/087994
Uw kenmerk

Bij beantwoording graag ons 
kenmerk en datum vermelden.
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Beste heer van Oosterhout

Op dinsdag 30 januari 2018 heeft de raad van de gemeente Stichtse Vecht het bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen vastgesteld. Vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot en met donderdag 19 april 2018 
ligt het plan en bijbehorende stukken ter inzage voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

U heeft een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Alle ingediende zienswijzen zijn 
beantwoord in de Nota zienswijzen. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u vinden in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van de Nota zienswijzen.

Inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. 
(NL.IMR0.1904.BPMrssevnplassnMRS-VG01) vanaf vrijdag 9 maart 6 weken raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket 
van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen.

De Nota zienswijzen maakt, als bijlage bij de toelichting, deel uit van het digitaal en op papier ter 
inzage gelegde bestemmingsplan. U kunt de vastgestelde Nota zienswijzen ook raadplegen op 
www.stichtsevecht.nl op de pagina ‘Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage’. 
Aangezien er tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein op 28 november 2017 en de 
raadsvergadering van 30 januari 2018 wijzigingen zijn aangebracht in de Nota zienswijzen en Staat 
van wijzigingen is het van belang dat u de vastgestelde versie van de Nota zienswijzen inziet.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters. Zie Contact & openingstijden op 
www.stichtsevecht.nl.

Reageren
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot met 
donderdag 19 april 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen 
beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan
Op 20 april 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen 
worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat 
geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

Met vriendelijke groet.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
namens hen.

Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse 
Vecht hebben bekend gemaakt dat het bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen e.o., met bijbehorende stukken 
zoals de Nota zienswijzen, op 30 januari 2018 door de 
gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het 
bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 9 maart 2018 ter inzage 
in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

Technische problemen www.ruimteliikeplannen nl

Het bestemmingsplan is een paar dagen niet online 
geweest bij www.ruimtelilkeplannen.nl door technische 
problemen die zijn ontstaan bij het uploaden van het digitale

Snelzoekeninfo

Snelzoeken
U kunt dit veld 
gebruiken om te 
zoeken op 
-een vrije zoekterm 
voor het zoeken op 
tekst (bijvoorbeeld 
"milieu")
-een betekenisvolle 
zoekterm voor het 
zoeken naar 
'specifieke publicaties 
(bijvoorbeeld 
dossiernummer 
'32123'of'trb 2009 
16').
U kunt termen 
combineren door EN 
te zetten tussen de 
termen (big 32123 EN 
milieu).
U kunt zoeken op 
letterlijke tekst door" 
om de term te zetten, 
('appellabele 
toezeggingen').

Voor meer 
mogelijkheden en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-16106.html 16-4-2018
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vastgestelde bestemmingsplan. Daarom wordt de termijn 
van 6 weken met 1 week verlengd.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan Maarsseveense 
Plassen e.o. (NL.IMR0.1904.BPMrssevnplassnMRS-VG01) 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde 
datum zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de 
gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. De Nota zienswijzen 
maakt, als bijlage bij de toelichting, deel uit van het digitaal 
en op papier ter inzage gelegde bestemmingsplan. U kunt 
de stukken ook raadplegen via www.stichtsevecht.nl, 
‘Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter 
inzage’ of rechtstreeks via www.overheid.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters. Zie 
Contact & openingstijden op www.stichtsevecht.nl.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
kan vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot met donderdag 26 april 
2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen 
belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben 
ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook 
belanghebbenden die menen door de gewijzigde 
vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, 
kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 27 april 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en 
kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij 
voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat 
geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van 
het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

uitleg verwijzen wij u 
naar de help-pagina's 
van Officiële 
bekendmakingen op 
overheid.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-16106.html 16-4-2018
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AANTEKENEN

Aan de gemeenteraad van de Gemeente Stichtse Vecht

Postbus 1212

3600 BE MAARSSEN

Tevens per fax; 0346-254010

Correspondentieadres: 
Postbus 8116 
3503 RC Utrecht

Bezoekadres: 
Orteliuslaan 750 
Utrecht

T 030 247 47 10 
F 030 670 25 62 
www.waa.nl

Uw referentie : “Maarsseveense Plassen Z/17/107356”
Onze referentie : 2013R2SCH312237.TO 
Behandeld door : mr. T.A.M. van Oosterhout, advocaat 
Doorkiesnummer : 030 247 46 58 / 06 12 96 96 85 
e-mailadres : timo.van.oosterhout@waa.nl
Betreft : Zienswijze Ontwerp Herziening bestemmingsplan Maarsseveense Plassen

en omgeving

Utrecht, 10 april 2017

Geachte gemeenteraad,

Namens cliënte, mevrouw I. Groustra, wonende aan de Westbroekse Binnenweg 42, 3612 AJ te 
Tienhoven, dien ik zienswijze in tegen het ontwerp Herziening bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen en omgeving van 3 februari 2017 met kenmerk: IDN 
NL.IMRO.1904.BPMRssevnplassnMRS-OW01.

Cliënte stelt dat het ontwerp plan niet is voorzien van een draagkrachtige onderbouwing en 
motivering. Hoewel in de bijbehorende plantoelichting wordt gesteld dat sprake is van een 
“consoliderend plan” is dit niet het geval. Cliënte meent dat er op essentiële onderdelen sprake 
is van grote omissies (geluid etc.) en tevens uitgegaan wordt van onjuiste informatie. Cliënte 
meent dat er géén sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Ik zal dit ter motivering 
van de zienswijze nader toelichten:

Terras drie Biggetjes/ Uitbreiding Horeca

Cliënt verzet zich met klem tegen de realisatie van een terras en de uitbreiding van het horeca- 
vlak bij Restaurant de Drie Biggetjes (buurtperceel van cliënte) hetgeen door het ontwerp plan 
mogelijk wordt gemaakt. Het betreft een “nieuwe functieaanduiding" die op geen enkele wijze is 
voorzien van een motivering. Daarbij is niet meegenomen dat het betreffende gebied als een 
“woongebied” moet worden gekwalificeerd. Cliënte vreest door de komst van het terras en de 
uitbreiding van het horecavlak ernstige (geluids)overlast en aantasting van het woon- en

SUchüng VvAA Rechtsbijstand, Inschrijving K.V.K. Midden-Nedertand 41182735. ABN AMRO Bank N.V., rek.nr. NL40ABNA0471110701. 
tn.v. Stichting Derdengelden VvAA rechtsbijstand
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leefklimaat. Onderzoeken in het verleden hebben reeds aan het licht gebracht dat het 
betreffende horecapand onvoldoende geluidswerend is geïsoleerd. Opvallend is dat door de 
gemeente op geen enkele wijze aandacht aan dit punt is besteed. Ter onderbouwing van haar 
standpunt verwijst cliënte naar de notitie van Bureau Peutz d.d. 5 april 2017 van Ir. D.J. 
Suverkropp met referentie; 0 15845-1. Dit rapport is als Bijlage 1 bijgevoegd. Op basis van het 
rapport concludeert cliënte dat géén sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Cliënte benadrukt dat in casu sprake is van een horeca-bestemming die is gelegen in een 
woongebied. In de toelichting bij het ontwerp plan is gemotiveerd op welke wijze daar rekening 
mee is gehouden. Cliënte beklemtoont dat zij zich verzet tegen elke uitbreiding of ruimere uitleg 
van de horecabestemming op het perceel van de drie biggetjes waar het ontwerp 
bestemmingsplan in voorziet.

Cliënte merkt voorts op dat niet in de toelichting bij het ontwerpplan wordt ingegaan hoe een 
uitbreiding van de horeca (zelfs op een terras op het water) zich verhoudt met de aanwezige 
natuur- en milieu en aanwezige flora en fauna. Evenmin is stilgestaan bij eventuele verstoringen 
die kunnen optreden ten gevolge van lichthinder.

Cliënte heeft in het verleden de gemeente reeds voorgehouden dat in de directe nabijheid van 
de betreffende locatie bij de Drie Biggetjes zich een parkeerproblematiek voordoet en de 
verkeersveiligheid in het gedrang komt. Cliënte blijft bij haar standpunt in deze en stelt dat ook 
in het ontwerp plan géén goede ruimtelijke regeling is opgenomen. De parkeerproblematiek ten 
gevolge van de horecabestemming is niet weggenomen. Sterker nog. ten gevolge van het 
nieuwe ontwerpplan zal de parkeerproblematiek enkel worden vergroot. In het ontwerp 
bestemmingsplan is op géén enkele wijze meegenomen dat de aanzienlijke toename van het 
aantal bezoekers door de voorziene horecauitbreiding en toename terras leidt tot meer 
(parkeer)overlast. Niet geborgd is dat voor het restaurant/ terras uitbreiding horeca voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig zijn. Tevens is onvoldoende rekening gehouden met de parkeerdruk 
van bedrijven (o.a. sauna) in de omgeving en de parkeerdruk bij evenementen. Cliënte merkt 
voorts op dat in het ontwerpplan een regeling ontbreekt die een goede handhaafbaarheid 
mogelijk maakt. Het voorgaande klemt te meer omdat de gemeente in haar beleid aangeeft 
tevens 12 x per jaar een uitzondering toe te staan. Naar de mening van cliënte is ook dit punt in 
relatie tot het ontwerpplan onvoldoende onderzocht. Op deze wijze wordt zowel de 
afwijkingsmogelijkheid alsmede het ontwerpbestemmingsplan een lege huls. Dit omdat de 
gemeente de kwestie niet benoemt en concreet onderzoekt. Dit klemt te meer nu het perceel is 
gelegen in een woongebied.

Dubbelbestemming

Cliënte verzet zich voorts tegen de navolgende dubbelbestemmingen die aan haar perceel zijn 
toegevoegd, het betreft:

- Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie - Nieuwe Hollandsche Waterlinie
- Dubbelbestemming Waarde (Archeologie 6)
- Gebiedsaanduiding milieuzone - 100- jaarsaandachtsgebied -Art. nr. 29.2

Cliënte merkt op dat met betrekking tot voormelde dubbelbestemmingen uit is gegaan van een 
aantal onjuiste aannames en onzorgvuldigheden.

In het ontwerp plan is de Westbroekse Binnenweg aan de kant van de Molenpolder als een 
ontginngsbasis met hoge archeologische verwachtingswaarden genomen. Op de kaart zijn een
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aantal ontginningsassen aangegeven. In de richting van de ontginning is een bufferzone gelegd 
van 50 meter vanaf de weg. Cliënte merkt echter op dat “Wech" in 1700 nog over een hele 
andere route liep. Die ligt ook met zekerheid niet op de huidig gestelde plaats na de 
ruilverkaveling. Er is derhalve in het geheel geen sprake van een ontginningsas uit de 
middeleeuwen. Met andere woorden in het ontwerp plan is uitgegaan van een foutieve 
aanname.

Voorts zijn er in de buurt van het perceel van cliënte in het geheel géén vondsten geweest. Dit 
blijkt aantoonbaar uit de kaart Archis 3.0. Cliënte merkt op dat haar perceel opgespoten land 
betreft. Naar verwachting is de Archeologische waarde minimaal hetgeen ook geldt voor de 
cultuurhistorische waarde en milieuzone.

Ciiënte meent dat er op haar perceel door middel van een dubbelbestemming géén bouw- en 
plantbeperkingen dienen te worden opgelegd.

Conclusie:

In het ontwerp plan is niet voorzien in een goede ruimtelijke ordening.
Op grond van het vorenstaande verzoek ik u namens cliënte het ontwerp plan conform de 
zienswijze van cliënte aan te passen.

Voor de goede orde zend ik u deze zienswijze zowel per aangetekende post alsmede per 
telefax.

Met vriendelijke groet,
Stichting VvAA Rechtsbijstand

mr. T.A.M. (Timo) van Oosterhout 
Advocaat
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Notitie

betreft: Ontwerp-bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., geluidaspecten van het
nieuwe terras bij restaurant De Drie Biggetjes " "

datum: 10april2017

referentie: DJS/DJS/KS/0 15845-1-NO-001

van: ir. DJ. Suverkropp

aan: VvAA Rechtsbijstand, mr. T.A.M. van Oosterhout

1 Inleiding
In het ontwerp-bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. is bij restaurant De Drie 
Biggetjes, Westbroekse Binnenweg 42a, 3612 AJ Tienhoven, een terras bestemd, zie de rode 
viakken in figuur 1.1 {ontleend aan www.ruimtelijkeplannen.nl).

f1.1 Ontwerp-bestemmingsplan: functieaanduiding terras in de bestemmingen horeca en water

A
^ ^ t>

FunctteaanduidlnstWTas binnen 
enkelbestemmlng Horeca

. .

FuncKeaanduldlng terras binnen 
enkelbestemmlng Water ■ ■

m

De bestemming volgens het geldende bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. is 
Recreatie - 3 en Water, zie onderstaande figuur 1.2. In figuur 1.3 is de functieaanduiding 
horeca in het geldende bestemmingsplan middels een rood vlak weergegeven, In deze 
figuren is de omvang van de nieuwe functieaanduiding terras met een streeplijn 
aangegeven.

peutz bv, postbus 66,6585 zh mook, +31 24 357 07 07, info@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL004933837B01,150-9001:2008

O15845-1-NO-001 1
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f1.2 Bestemming van het nieuwe terrasvlak volgens het vigerende bestemmingsplan
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f1.3 Functieaanduiding horeca in het geldende bestemmingsplan
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2 Kanttekeningen

Huidige situatie

Op de plaats van die functieaanduiding is momenteel geen terras toegestaan, voor zover dat 
in strijd met de geldende bestemmingen Recreatie - 3 en Water is.
Momenteel is er reeds een terrasconstructie aanwezig, zie het lichte vlak in (de linkerhelft 
van) figuur 1.1. Dit terras valt buiten de functieaanduiding horeca die in het geldende 
bestemmingsplan is opgenomen. De geldende bestemmingen ter plaatse van zowel het 
bestaande terras als het volgens het ontwerp-bestemmingsplan toegestane terras zijn 
Recreatie - 3 en Water.
De planregeis van die bestemmingen laten geen horecagebruik toe. Dat betekent dat het 
bestaande terras niet voor horeca-doeleinden mag worden gebruikt.

Nieuwe situatie

Zoals uit bovenstaande figuren blijkt, is de functieaanduiding terras in het ontwerp- 
bestemmingsplan nieuw.
Het middels de nieuwe functieaanduiding 'terras' toe te laten terras is derhalve planologisch 
nieuw, er is geen sprake van een bestaande situatie. Dit is van belang omdat in de afweging 
omtrent de toelaatbaarheid van dat terras derhalve van een nieuwe situatie moet worden 
uitgegaan, er is geen sprake van bestaande rechten.
Overigens wordt met het ontwerp-bestemmingsplan ook het horecavlak aan deze zijde 
uitgebreid.

Ontbrekende motivering van het terras

Over de nieuwe functie terras en over de uitbreiding van het horecavlak aan deze zijde wordt 
in de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan niets vermeld. Nu sprake is van een 
functie die in ieder geval potentieel grote invloed heeft op het woon- en leefklimaat van 
omwonenden, in ieder geval wat geluid betreft, is dat een omissie. Ten onrechte niet 
gemotiveerd is dat op deze plaats een terras niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening.

Ontbreken van beperkende planregeis

Voor een terras dat deel uitmaakt van een inrichting is het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (verder genoemd: Activiteitenbesiuit) van toepassing.

in het Activiteitenbesiuit staan geen regels die het gebruik van het terras beperken tot 
bepaalde perioden.

In het Activiteitenbesiuit blijven volgens art. 2.18 lid 1 onder a bij de bepaling van de 
geluidniveaus in de omgeving het stemgeluid van personen op een onoverdekt en 
onverwarmd terrein buiten beschouwing, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een 
binnenterrein. Wat onder een binnenterrein moet worden verstaan is echter niet
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gedefinieerd. In voorliggend geval is rond het terras geen sprake van min of meer 
aaneengesloten bebouwing, in de zin van de toelichting op art. 2.18 lid 1 onder a (zie 
Stb2007, 415). Het terras kan daarom (waarschijnlijk) niet als binnenterrein worden 
aangemerkt..

Derhalve wordt in de toepasselijke milieuregelgeving het stemgeluid vanwege terrasgebruik 
van beoordeling uitgesloten. Als gevolg daarvan zou het terras onbeperkt gebruikt mogen 
worden. Dit geldt voor zowel het aantal bezoekers, als de tijdstippen van gebruik (dus ook 
's nachts). Het is evident dat als het terras door veel al dan niet beschonken personen wordt 
gebruikt, dat met veel geluiduitstraling gepaard gaat, en dat in de nabije woonomgeving tot 
overlast zal leiden. Dat geldt 's avonds en 's nachts eens te meer. Het woon- en leefklimaat 
wordt dan ernstig aangetast. Om dit te voorkomen zijn beperkende regels in het 
bestemmingsplan en/of regels die voorzieningen voorschrijven noodzakelijk. Die ontbreken 
echter.

Nu de mogelijke invloed van het terras op het woon- en leefklimaat van omwonenden niet is 
onderzocht, is ten onrechte niet gemotiveerd waarom het niet nodig is beperkende 
planregels voor het terras in het bestemmingsplan op te nemen, tenminste voor zover een 
terras op deze plaats niet sowieso in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In dit 
verband is o.m. de ligging van een stiltegebied op ruim 200 m afstand van de inrichting 
relevant.

Indicatieve berekening van geluidniveau vanwege terrasgebruik

Navolgend is een indicatieve berekening van het geluidniveau vanwege mogelijk 
terrasgebruik aangegeven. Deze berekening is uitgevoerd volgens de Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai.

Afstand van terras tot omliggende woningen: ca. 40 h 50 m, afhankelijk van de plaats van te 
openen ramen van die woningen en de exacte grens van het terras.

Bij de toegestane afmetingen van het terras van ca. 20 m bij 10 m, en uitsluitend gebruik 
door aan tafel(tje)s zittende personen, kunnen hier ongeveer 100 è 200 personen zitten (1 è 2 
mVpersoon). Uitgangspunt voor de berekening is verder dat 1 op de 2 personen rustig praat. 
Bij rustig praten bedraagt volgens de publicatie VDI 3770 de bronsterkte 65 dB(A) (,Sprechen 
normal'). Bij ca. 100 pratende personen is de bronsterkte dan 85 dB(A).
Op 50 m afstand is het equivalente geluidniveau LAeq,T43 dB(A) lager dan de bronsterkte (met 
een akoestisch harde bodem, dus La«it = Uh - 10*log(4*TT*r*) + 2 dB). Het equivalente 
geluidniveau lAeqj is dan 85 - 43 = 42 dB(A).

De omgeving dient conform de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' te worden getypeerd 
als 'rustige woonwijk en rustig buitengebied' (dat laatste inclusief verblijfsrecreatie, zoals hier 
het geval is). Voor een rustige woonwijk wordt in die publicatie als waarde gehanteerd 45 
dB(A) ('etmaalwaarde') voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Dat komt overeen
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met 45 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur), 40 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 
23.00 uur) en 35 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

Het berekende equivalente geluidniveau vanwege het terras van 42 dB(A) leidt dus tot een ‘ 
overschrijding van de waarde in de avondperiode met 2 dB(A). Zou het terras de hele nacht ® 
open zijn, dan zou de waarde voor de nacht van 35 dB(A) met 7 dB(A) worden overschreden.

Zit het terras vol, dan is het waarschijnlijk dat mensen harder gaan praten om elkaar in het 
geluid van omzittenden te kunnen verstaan. Is sprake van alcoholgebruik, dan wordt er luider 
gepraat, geroepen en hard gelachen e.d. De streefwaarden voor een rustige woonwijk zullen 
dan veel meer overschreden worden.(5 dB(A) meer bij.Sprechen gehoben', 10 dB(A) meer bij 
,Sprechen sehr laut', 15 dB(A) meer bij,Rufen normal', dit is afhankelijk van het soort publiek 
en de mate van alcoholconsumptie).

Bij het bovenstaande zijn de geluidbijdragen van andere geluidbronnen van de inrichting 
nog niet meegerekend, zoals rijdende en parkerende auto's (in dit geval deels zeer nabij een 
woning van derden) en geluiduitstraling vanuit het gebouw (incl. de afzuig- en 
klimaatinstallaties daarvan). Worden die geluidbronnen wel in rekening gebracht, dan leidt 
dat tot nog grotere overschrijding van de streefwaarden dan hierboven genoemd.

Deze indicatieve berekening toont aan dat een terras op deze plaats zonder beperkende 
en/of geluidreducerende voorzieningen, leidt tot een onacceptabele aantasting van het 
woon- en leefklimaat van omwonenden. Zonder nadere planregels is een terras op deze 
locatie daarom in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Indien dat terras toch wordt bestemd, is een gedegen akoestisch onderzoek noodzakelijk, en 
zijn daarop gebaseerde planregels m.b.t. gebruikstijden, aantallen personen en 
geluidreducerende voorzieningen (zoals al of niet doorzichtige geluidschermen) 
noodzakelijk.

Bestemming ontoereikend

Opgemerkt wordt nog, los van de vraag of een terras hier inpasbaar is en onder welke 
voorwaarden, dat in het ontwerp-bestemmingsplan de functieaanduiding 'terras' op het 
water in de planregels niet is ingevuld. Die functieaanduiding 'terras' is op het water dus 
inhoudsloos, en laat daar dan ook geen terras toe. Dit is voor het woon- en leefklimaat voor 
omwonenden uiteraard geen probleem, maar het lijkt er echter op dat de gemeente hier wel 
een terras had willen bestemmen. De horeca-ondernemer zou wellicht kunnen denken dat 
op het water een terras toegestaan wordt. Dit leidt tot onduidelijkheden en is daardoor in 
strijd met de wet- en regelgeving.

Deze notitie bevat 5 pagina's

01S84S-1-NO^T S S-
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Heetkamp, Jessica van den

Van: Heetkamp, Jessica van den namens Oosterhout, Timo van
Verzonden: maandag 27 november 2017 15:07
Aan: ‘marijke.de.Jong@stichtsevecht.nr
Onderwerp: Commissie Vergadering met als agendapunt:" Bestemmingsplan Maarsseveense 

Plassen e.o."

Urgentie: Hoog

Aan: De Gemeente Stichtse Vecht 
t.a.v. mevrouw Marijke De Jong

Betreft: Commissie Vergadering met als agendapunt: “Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o."

Geachte mevrouw De Jong,

Hierbij zend ik u namens cliënte, mevrouw I. Groustra, wonende aan de Westbroekse Binnenweg 42, haar reactie 
voor de commissie vergadering. Ik moge u verzoeken deze reactie aan de commissieleden kenbaar te 
maken. Cliënte is direct woonachtig naast het restaurant de Drie Biggetjes. Zij acht de beantwoording van haar 
zienswijze niet zorgvuldig. Het plan getuigt niet van een goede ruimtelijke ordening om de navolgende redenen:

In tegenstelling tot hetgeen de gemeente stelt betreft de horeca op het terras een functiewijziging. Er is 
derhalve wel degelijk sprake van een nieuwe situatie en verruiming van de mogelijkheden.
Er mag geen ontoelaatbare hinder ontstaan en er dient een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te worden 
gehandhaafd.
Relevant is dat er nu helemaal geen horeca terras is!
Cliënte maakt zich grote zorgen of het akoestisch onderzoek van de gemeente wel betrouwbaar moet worden 
geacht. Zij vermoedt dat onjuiste uitgangspunten zijn toegepast en is in afwachting van een reactie van 
Bureau Peutz die zij uw commissie nog zal toezenden. De opdrachtgever is eigenaar van het perceel. De 
houding van de gemeente lijkt vooringenomen.

- Haar valt op dat wordt uitgegaan van “normaal praten”. De realiteit is dat meerdere mensen die alcohol 
hebben genuttigd zich luidruchtig gedragen. Dit is niet in het onderzoeksrapport meegenomen.

- Duidelijk is dat de afmetingen van het terras zoals voorzien in het gewijzigde bestemmingsplan het woon- en 
leefklimaat ontoelaatbaar aantasten. Niet duidelijk is welke afmetingen van het horeca terras wel toelaatbaar 
worden geacht.

- Het akoestisch onderzoeksbureau vermeldt in zijn rapport niet de juiste openings- en sluitingstijden van het 
restaurant. Dit is niet zorgvuldig.
Cliënte meent dat van elk horeca terras dient te worden afgezien. Een terras met deze functie was eerder niet 
aanwezig. Dit is geen conserverend plan maar een wijziging/uitbreiding.
In het rapport is buiten beschouwing gelaten dat krachtens de vergunning in het restaurant “mechanische 
muziek” ten gehore wordt gebracht.
Niet is onderzocht wat het effect zal zijn bij mooi weer met openstaande ramen in combinatie met stemgeluid 
en zingen.
Evenmin is onderzocht wat het effect is als er steeds de toegangsdeur naar het terras opengaat (in verband 
met mensen die zich verplaatsen en bediening).
Cliënte vreest dat de terrasgasten zich over het terrein zullen verspreiden tot aan haar haag. Er is geen 
enkele garantie dat dit niet gebeurt en in het plan zijn hier geen regels voor opgenomen.

- Het moge duidelijk zijn dat bij verspreiding van de gasten de uitgangspunten in het akoestisch onderzoek 
geen enkele waarde hebben.
Er is geen rekening gehouden met lawaai ten gevolge van het stapelen van stoelen en het afruimen en op
en afbouwen van het terras. Dit is ook niet meegenomen in de terrastijden.
Er is geen rekening gehouden met het feit dat mensen zich gaan ophouden naast het water en het terras.
Veel dichterbij dan de meetpunten. Er is niet voorzien in regels die dit voorkomen.
De openingstijden van het terras zijn niet duidelijk gedefinieerd. Niet eens is duidelijk wanneer het 
opengaat. Waarom dient cliënte van s’morgens tot ’s avonds hinder te ondervinden?

- Er is geen goede motivering hoe rekening is gehouden met het belang van cliënte en de woonbestemming 
die op haar perceel rust.



- Het betreft een woongebied. Waarom dient elke dag tot 23:00 uur het terras open te zijn? Waarom wordt niet 
gekozen voor een limitering tot 22:00 uur. Ter hoorzitting hebben de uitbaters aangegeven rekening te willen 
houden met de belangen van cliënte. Dit blijkt echter nergens meer uit.

- Client acht het kwalijk dat niet reeds wordt gerefereerd aan de 12 uitzonderingen en de evenementendag. 
Hierdoor wordt het woonklimaat steeds verder aangetast.

- Cliënte meent dat ontoelaatbare hinder en aantasting van het woon- en leefklimaat onvoldoende 
handhaafbaar is. In het bestemmingsplan zijn hiervoor onvoldoende regels opgenomen.

- Cliënte meent dat ten onrechte geen beperking is opgenomen ten aanzien van het bedrijfsvloeroppervlak van 
250 m2. Meerdere verdiepingen zijn mogelijk. Cliënte acht dit onacceptabel.

Hoogachtend,
VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

mr. Timo van Oosterhout
advocaat
06 1296 96 85

Vvoaia(n het hart van de gezondheidszorg,
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BIJLAGE 5



Oosterhout, Timo van

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

 
maandag 4 december 2017 18:20 

 
 

O 15845: Re: VvAA ( / Drie Biggetjes)

Beste Timo,

Over het rapport heb ik de volgende opmerkingen:

. de rekenhoogte op verdiepingsniveau is 4,5 m. Het is niet duidelijk waarom niet de gebruikelijke, 
ook in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening aangegeven hoogte van 5 m is

• er wordt bij de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus alleen rekening 
gehouden met zittende, rustig pratende personen op het terras. Het is echter niet op voorhand 
evident dat dat realistisch is. Voor een terras dat 's avonds als een rook- en staruimte functioneert 
IS het met juist met alleen zittende personen rekening te houden. Na nuttiging van alcohol is ook het 
uitgangspunt dat alleen normaal gesproken wordt, te optimistisch;

• bij de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt geen rekening gehouden 
met roepen van personen. Als dat slechts een enkele keer op een avond voorkomt, heeft dat 
roepen vrijwel geen invloed op het gemiddelde niveau. Als dat echter vaker gebeuii, dan mogelijk 
wel. Vooralsnog is het niet uitgesloten dat dat, hetzij in de huidige setting, hetzij met een 
toekomstige andere exploitant, mogelijk is;

. luid roepen is niet beschouwd, en schreeuwen (nog luider) ook niet. Ook hiervoor geldt: zal bij een 
echt restaurant wel meevallen, maar op een 'rookterras' waarop flink wat alcohol is/wordt 
genuttigd, kan dat wel aan de orde zijn;

• dit wordt onderstreept door de opmerking in de tekst van het rapport dat de daadwerkelijke 
optredende geluidniveaus zowel voor het gemiddelde geluidniveau als voor de piekgeluiden in de 
praktijk soms hoger of lager uitvallen. Met lager hebben we geen probleem, maar met hoger wel 
Dat wordt dus met voldaan aan de gehanteerde grenswaarden, en is de gehanteerde situatie 
kennelijk niet als akoestisch representatief aan te merken;

• de rest van het restaurant is niet beschouwd. Dit betreft bijvoorbeeld de geluiduitstraling vanuit de 
restaurantruimte/zaalruimte via (al of niet geopende) deuren, vanuit de keuken met (eveneens al 
dan met geopende) deuren, het sluiten (of 'dichtgooien') van autodeuren, praten van bezoekers op 
het buitenterrein anders dan het terras, het in de afvalcontainers werpen, het afleveren van dranken 
en ophalen van emballage en afval, het opstellen en stapelen of binnenhalen van het 
terrasmeubilair, en geluid vanwege installaties (afzuigingen, koeling). Als de geluidbijdragen 
vanwege het bestaande restaurant reeds hoger zijn dan acceptabel, dan is het daaraan nog 
toevoegen van de geluidbijdrage van het terras niet acceptabel;

• iTiet een terras groeit de capaciteit van het restaurant en wordt een mogelijk aantrekkelijke 
verbhjfsoptie gecreëerd. Waarom dat niet tot een toename van het totale aantal bezoekers van het 
restaurant zal (kunnen) leiden, is niet duidelijk. Of dan het door het verkeersaantrekkende karakter 
veroorzaakte geluid nog acceptabel is, is in het geluidrapport niet nader beschouwd;

• DIJ dit alles is relevant dat in principe van de maximale planologische mogelijkheden van het nieuwe
mïxTrnaal mogdykT^* uitgegaan, dus niet van een mogelijk minder intensief gebruik dan

Alles bij elkaar is het geluidrapport onvoldoende om op grond daarvan de invloed van het terras op het woon- en
leefklimaat te kunnen baseren.

Het is dienstig om telefonisch te bespreken hoe hier verder mee om te gaan.

Met vriendelijke groet.



David Suverkropp

pEUTZ
ir. D.J. Suverkropp 
Postbus 66 
6585 ZH Mook 
T: 024 3570710 
F: 024 3585150 
E; d.suverkroDP(5)peutz.nl 
W; www.peutz.nl
Oosterhout, Timo van schreef op 26-11-2017 om 20:28:

Beste David,

Bijgaand het akoestisch rapport wat ik nog op de gemeentesite vond.

Kun Jij hier wellicht nog een blik op werpen wat jou opvalt?

Bedankt,

Groet Timo

Met vriendelijke groet,
VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

mr. Timo van Oosterhout
advocaat
06 1296 96 85

waanh hèt hart van de gezondheidszorg.
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