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In achtste alinea: Op grond van de regels is het gewenst bijbehorende bouwwerken/ bijgebouwen 
zoveel mogelijk te clusteren. Voor de nog te bouwen hooibergschuur kan daar nog aan voldaan 
worden. Een hooibergschuur achter de parkeerplaats en geclusterd met bijgebouw/recreatiewoning 
1 voldoet aan de vereisten tot clusteren en plaatsing op een locatie achter de lijn van de voorgevel 
van het woonhuis. Bovendien worden op deze wijze niet nog meer zichtassen vanaf de Westbroekse 
Binnenweg onderbroken. De mening van de eigenaar dat er geen andere locatie dan langs mijn 
erfgrens geschikt zou zijn snijdt geen hout. Vrijwel zijn hele perceel 1169 heeft dankzij de Nee-Tenzij- 
regeling tuinbestemming verkregen.

Extra vierkante meters bij vervanging van mijn opstallen zijn voor mij en mijn rechtsopvolgers/mijn 
zoon en schoondochter, van groot belang. Onder meer omdat zij de zorg hebben voor een zoon met 
het Downsyndroom en zij tevens zorg bieden aan beide zorgbehoevende bejaarde moeders. In dit 
kader gaf mijn zoon bij het overleg met mevrouw Lutters aan graag een seniorenonderkomen te 
mogen realiseren in het bestaande bouwveld, toegevoegd aan de reeds bestemde opstallen, 
teneinde de toenemend nodige verzorging te kunnen bieden.

Terzijde: Ik ben al gedupeerd doordat de Provincie de bestemming Wonen bij herbouw van mijn 
bestaande hoofdgebouw afwijst vanwege de Natuurbestemming op mijn perceel. In 1975 had B&W 
van de gemeente Maarssen al een artikel 19 procedure aanhangig gemaakt bij de Provincie voor een 
bestemming Wonen. Dit werd afgewezen. Hoewel de gemeente Stichtse Vecht nu meer zelfstandige 
bevoegdheden heeft blijkt de Provincie een bestemming Wonen nog steeds te blokkeren.

Als ik in 2009 gelijk behandeld was geweest had ik nu ook grotere bijgebouwen gehad dan thans 
toegestaan is. Het zou billijk en redelijk zijn om ter compensatie extra afmetingen toe te kennen tot 
R4- formaat voor mijn bijgebouwen in het voorliggende Bestemmingsplan.

Hoogachtend,



Kadastrale kaart
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