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Horizonvervuiling
Onze woningwaarde zal dalen doordat het uitzicht wordt belemmerd. Wij kijken dan uit op hoogbouw terwijl nu de
hoogte van nabije gebouwen niet hoger is dan 39 meter. Door de andere huizen om ons heen hebben we geen last van
de huidige gebouwen van 39 meter, maar zal er bij bebouwing van 70 meter wel horizonvervuiling optreden.

Privacy
De bewoners van deze nieuwe appartementen kunnen ver kijken en zo ook tot diep in Duivenkamp bij de mensen in de
tuin kijken. Deze hebben nu privacy en dat gaat dan verdwijnen. Hier zullen wij ook last van krijgen.

In strijd met de vigerende regels Ruimtelijk Ordening
Dit plan is in strijd met de vigerende regels voor Ruimtelijk Ordening in het gebied. De maximale hoogte in het gebied
van marCS is 39 meter. Dus de maximale hoogte van 70 meter valt niet in de vigerende ruimtelijke ordening regels.
Daarom het verzoek om de maximale hoogte terug te brengen tot 39 meter.

Aanzicht
Hoogbouw past niet in het aanzicht van Maarssen als gekeken wordt naar de hoogtes van de hoogste gebouwen die er
nu staan. Als nu deze bebouwing van 70 meter wordt geaccepteerd, dan is het hek van de dam en dan is het wachten
totdat een projectontwikkelaar rondom heel Bisonspoor zulke hoge hoogbouw gaat neerzetten. Dat zou het totale
aanzicht van Maarssen veranderen en totaal niet passen bij het karakter van de stad.

Geen duidelijkheid bouwvlak omtrent 2 torens
Het huidige bouwvlak geeft niet aan dat er maar 2 torens gebouwd mogen worden. Met het huidige voorstel mag ook
het hele bouwvlak volgebouwd worden met één grote toren van 70 meter. In het bouwvlak moet duidelijk gesteld
worden dat er maar 2 torens gebouwd mogen worden en waar deze komen, naast het feit dat de hoogtes van deze torens
bijgesteld moeten worden.

