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VERZONDEN 2 5 SE? zözO
Geachte heer Van der Sman,
Samen met Smits Bouwbedrijf bent u initiatiefnemer voor het transformeren van Het Kwadrant, een
gebied gelegen in het plangebied Planetenbaan - Het Kwadrant. U heeft op verschillende
momenten contact met ons gezocht over enkele zaken met betrekking tot deze ontwikkeling. In deze
brief reageren we daarop.
Voor het genoemde gebied heeft de gemeenteraad op 3 juni jl. het stedenbouwkundig kader en
randvoorwaarden met amendementen vastgesteld. Uw initiatief omvat twee trajecten. Traject één
betreft het feitelijk transformeren van het Fujitsu-gebouw. Traject twee omvat onder andere het
slopen van bestaande bebouwing en realiseren van nieuwbouw.

Ontwikkelsnelheid
U heeft ambtelijk bij verschillende gelegenheden, schriftelijk per brief gedateerd 7 juli 2020 en in het
kennismakingsgesprek op 16 juli jl. met de projectwethouder, de heer Van Liempdt, aangegeven
sneller te willen ontwikkelen dan het traject zoals dat met u en de andere initiatiefnemers is
besproken. U stelt dat uw belang het beste is gebaat bij het opstarten van een zogenaamd
postzegelbestemmingsplan voor uw kavel.
Contacten met gemeente
Daarnaast benoemt u in bovengenoemde brief de volgende punten:
U krijgt geen of heel laat een reactie van de gemeente op een door u ondertekende
intentieovereenkomst;
De gemeente beoordeelt de door u ingediende stukken niet;
Verder vraagt u zich af waarom de gemeente niet wil meewerken aan het snel bouwen van 750
woningen.

Aanvraag tot transformatie
Om met het laatste punt te beginnen. U staat in uw recht om de transformatie van de Fujitsu toren op
te pakken, waarbij u moet voldoen aan de daarvoor geldende regels. U heeft herhaaldelijk
aangegeven de betreffende aanvraag tot transformatie in te willen dienen. We wachten deze met
belangstelling af en wanneer de aanvraag binnen is, zullen we deze behandelen volgens de
geldende procedures.
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Bestemmingsplan voor hele plangebied
Het realiseren van nieuwbouw kunt u niet per direct opstarten, daarvoor is een wijziging/vrijstelling
van het bestemmingsplan nodig. Hoe te komen tot een geldige bouwtitel hebben wij verschillende
keren met u en de andere initiatiefnemers besproken.
Ten aanzien van uw verzoek om voor het Kwadrant een apart postzegelbestemmingsplan te maken,
geven wij hierop het volgende antwoord. Met u en de andere initiatiefnemers is de route bepaald
naar het transformeren van Planetenbaan - Het Kwadrant. In gezamenlijkheid werken wij aan het
opstellen van een bestemmingsplan voor het hele plangebied, een Nota Reikwijdte en Detailniveau
en een plan MER. De opzet van dat bestemmingsplan is dat u, mits u voldoet aan de gestelde eisen,
een bouwtitel kunt verkrijgen zodra het bestemmingsplan is vastgesteld. Andere partijen die nog niet
zover in hun planontwikkeling zijn, verkrijgen een uitwerkingsplicht op hun deel van het plangebied.
Door deze handelswijze kunnen zowel snelle als minder snelle initiatiefnemers hun bouwtitel
verkrijgen.
Binnen het plangebied Planetenbaan - het Kwadrant zijn kavel overstijgende elementen onderdeel
van de planontwikkeling en benoemd in het Gebiedsfonds. Momenteel moeten de gesprekken over
het opzetten, de kostenverdeling en het kostenverhaal nog plaatsvinden. Onderdelen van het
gebiedsfonds zijn bijvoorbeeld het realiseren van een voet-fietsbrugverbinding van- en naar het
Kwadrant over de Ruimteweg, realisatie van geluidsschermen, water- en groenstructuren, enz. Dit
alles is financieel gezien alleen haalbaar mits sprake is van het ontwikkelen van het hele plangebied,
vastgelegd in één bestemmingsplan of structuurvisie, zodat over en weer financiële verrekening
plaats kan vinden en het kostenverhaal op gebiedsniveau plaatsvindt.

Milieu Effect Rapportage
Verder is gezien de grootte van het te realiseren woonprogramma het opstellen van een Milieu Effect
Rapportage (MER) noodzakelijk. Voorafgaand aan deze MER werken wij aan het opstellen van een
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Al met al leidt de doorlooptijd van beide trajecten ertoe dat
vaststelling van de MER in eind tweede - begin derde kwartaal 2021 zal plaatsvinden. Dit onder de
uitdrukkelijke disclaimer dat deze planning nog vastgesteld moet worden en dat geen rekening is
gehouden met eventueel ingediende bezwaren.

Intussen zijn we gestart met het voorbereiden van de onderzoeken die voor zowel de NRD/plan MER
plus bestemmingsplan van toepassing zijn. Naar verwachting hebben wij eind tweede-begin derde
kwartaal 2021 een vastgesteld bestemmingsplan, ook dit onder voorbehoud van indienen bezwaren.
In het geval u met een postzegelbestemmingsplan zou starten voor uw planvorming, blijft de
verplichting van het opstellen en vaststellen van een NRD en MER in stand.
Het is om bovengenoemde redenen dat wij niet meewerken aan het apart opstellen van een
postzegelbestemmingsplan voor uw deel binnen het plangebied Planetenbaan- Het Kwadrant.
Template intentieovereenkomst
U gaf aan dat er geen gemeentelijke reactie kwam op de door u ondertekende intentieovereenkomst.
Helaas is om personele redenen het besluitvormingstraject rondom het stedenbouwkundig kader en
randvoorwaarden Planetenbaan - Het Kwadrant en de bestuurlijke wens om op een andere manier
te contracteren met initiatiefnemers, de door u ondertekende intentieovereenkomst op de
achtergrond geraakt. Dat betreuren wij. We werken nu met een template intentieovereenkomst om
met alle initiatiefnemers binnen eerdergenoemd plangebied dezelfde overeenkomst aan te gaan.
Deze versie is recent met u gedeeld. Het is deze versie die binnen enkele weken aan ons college ter
vaststelling wordt voorgelegd.

Verder stelt u dat de gemeente de door u ingediende stukken niet beoordeelt.
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In het tot nu toe doorlopen traject zijn verschillende aspecten/documenten wel degelijk door
verschillende vakdisciplines beoordeeld of bekeken. Een integrale toets van uw stukken, zal op korte
termijn plaatsvinden, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de impact van de door de
gemeenteraad vastgestelde amendementen op uw plan en de door u aangediende oplossingen
hiervoor. Dat is met u gecommuniceerd. In zowel het recente verleden als in de nabije toekomst zijn
verschillende sessies gepland met verschillende disciplines.

We hopen u hiermee voldoende duidelijkheid verschaft te hebben. Wij vinden net als u het
transformeren van Planetenbaan - het Kwadrant belangrijk. Samen met u en de andere
initiatiefnemers zullen wij dit tot een succes maken.
Wij gaan graag met u die uitdaging aan

Met vriendelijke groet,•t

Burgemeesteiien wethouders van Stichtse Vecht
namens/tlm,3^

Peter Koster
Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling
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Van: "Pamelen, Roy van" <Roy.van.Pamelen@stichtsevecht.nl>
Datum: maandag 28 september 2020 om 12:05
Aan: Patrick van der Sman <Patrick@wedoprojects.nl>, Bestuurssecretariaat
<Bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>, Liempdt Frank <fliempdt@ziggo.nl>
CC: "Meyde, Astrid van der" <astrid.van.der.meyde@stichtsevecht.nl>, "G. Breimer"
<gbreimer@smitsbouwbedrijf.nl>, "Klomps, Jeroen Willem"
<Jeroen.Willem.Klomps@stichtsevecht.nl>, "Griffie, Gemeente Stichtse Vecht"
<griffie@stichtsevecht.nl>, "jmarsman@smitsbouwbedrijf.nl"
<jmarsman@smitsbouwbedrijf.nl>
Onderwerp: Re: Het Kwadrant te Maarssen
Geachte heer Van der Sman,
Bijgaand ontvangt u digitaal de aan u op 25 september jl. verzonden brief als reactie op uw eerder
gezonden brief. Wat betreft de planning, deze wordt als agendapunt op de vanmiddag te houden
overleg met initiatiefnemers en de gemeente behandeld.
Met vriendelijke groet,
Roy van Pamelen
projectmanager
roy.van.pamelen@stichtsevecht.nl
T 0346 25 40 70 M 06 34 112 911
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Van: Patrick van der Sman <Patrick@wedoprojects.nl>
Datum: maandag 28 september 2020 om 10:21
Aan: Bestuurssecretariaat <Bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>, Liempdt Frank
<fliempdt@ziggo.nl>
CC: "Meyde, Astrid van der" <astrid.van.der.meyde@stichtsevecht.nl>, "Pamelen, Roy van"
<Roy.van.Pamelen@stichtsevecht.nl>, "G. Breimer" <gbreimer@smitsbouwbedrijf.nl>,
"Klomps, Jeroen Willem" <Jeroen.Willem.Klomps@stichtsevecht.nl>, "Griffie, Gemeente
Stichtse Vecht" <griffie@stichtsevecht.nl>, "jmarsman@smitsbouwbedrijf.nl"
<jmarsman@smitsbouwbedrijf.nl>
Onderwerp: RE: Het Kwadrant te Maarssen
Geacht College,
Helaas hebben we ondanks eerdere verzoeken geen antwoord mogen ontvangen op bijgevoegd
schrijven. Ook in de openbare informatie met betrekking tot de vergaderingen van Het College, heb
ik over dit schrijven niets kunnen vinden.
Inmiddels heeft er een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden met de Raadsleden uit het Fysiek
Domein. Zij zijn erg enthousiast en er werd gesproken over een typisch hamerstuk…

Vorige week heeft er ook een informatie avond plaatsgevonden voor de omwonenden in de vorm
van een webinar. Deze werd ook als zeer positief ervaren.
Het Webinar is terug te kijken met de volgende link: https://we.tl/t-K7Oo9raBnM
Onze integrale plannen voor het Kwadrant zijn vergunning klaar. Uiteraard dient het gebiedsfonds
spoedig geagendeerd te worden om te zorgen voor tal van bovenwijkse voorzieningen. Wij willen
daar ook graag een actieve (trekkende) rol in spelen om enige vaart te gaan maken.
Het Kwadrant omvat 760 wooneenheden op een totale gebiedsontwikkeling van ongeveer 2.300
woningen. Er is geen beletsel om de vergunning voor de nieuwbouw middels een raadsbesluit te
verlenen. Conform een afgelopen vrijdag verstrekte planning zal vergunningverlening pas in 2022
kunnen plaatsvinden en verdere vertraging wordt niet uitgesloten (en ligt in lijn der verwachting,
gezien de huidige ervaringen…)
Wij hebben in 2018 op verzoek van de gemeente meegedaan aan de 100-dagenchallenge om tempo
te maken, mede gezien het feit dat Het Kwadrant een op zich zelf staande positie heeft binnen de
integrale ontwikkeling. Ik hoop van harte dat u als College een positieve impuls gaat geven om de
voortgang te bespoedigen en er geen onnodige 1000-dagenchallenge van wenst te maken.
Ik verzoek met klem deze e-mail en de bijgevoegde brief met enige spoed te behandelen in het
college. Een afschrift van deze e-mail zal ik toesturen aan de Raad.

Met vriendelijke groet,

Patrick van der Sman

We Do Projects

Godfried Bomansstraat 7
4103 WR Culemborg

tel. 06-53760998 / 0345-544688
www.wedoprojects.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nr. 57918066.
We Do Projects hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid
is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Van: G. Breimer <gbreimer@smitsbouwbedrijf.nl>
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 08:50

Aan: jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl; bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl
CC: Patrick van der Sman <Patrick@wedoprojects.nl>; Meyde, Astrid van der
<astrid.van.der.meyde@stichtsevecht.nl>; Pamelen, Roy van <Roy.van.Pamelen@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Het Kwadrant te Maarssen
Geacht college, geachte wethouder Klomps,
Bijgaand gelieve u ons schrijven aan te treffen waar wij in ons overleg met wethouder Klomps van 16
juli a.s. graag verder van gedachte over wisselen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Breimer
Projectleider projectontwikkeling
Smit's Bouwbedrijf BV
Postbus 456, 1940 AL Beverwijk
Tel: 0251-277777
Mob: 06-10422794
--------------------------------------------------------gbreimer@smitsbouwbedrijf.nl
http://www.smitsbouwbedrijf.nl

PARALLELWEG 8 | POSTBUS 456 | 1940 AL BEVERWIJK | TELEFOON 0251 - 27 77 77
SBB@SMITSBOUWBEDRIJF.NL | WWW.SMITSBOUWBEDRIJF.NL

E-mail disclaimer
De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.
Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan
op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Smit’s Bouwbedrijf staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht
t.a.v. wethouder J.W. Klomps
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen
Per mail: jeroen.willem.klomps@stichtsevecht.nl bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl

Onze ref. : GB
Betreft

:

Datum 7 juli 2020

Het Kwadrant te Maarssen

Geacht college, geachte wethouder Klomps,
Op 25 juni jl. hadden wij via Teams een overleg met uw ambtenaren Roy van
Pamelen, Doré Sengers en Charlotte Hartings over ons gezamenlijke project het
Kwadrant. Met dit project kunnen wij op korte termijn honderden woningen
toevoegen aan de woningvoorraad van de gemeente. Nu de gemeenteraad het
stedenbouwkundig kader en randvoorwaardendocument Planetenbaan/Het
Kwadrant begin juni heeft vastgesteld, gingen wij ervan uit dat we eindelijk volle
kracht vooruit zouden kunnen, en dat we concrete afspraken zouden maken om de
planprocedure voor ons project efficiënt en voortvarend te doorlopen. Daaraan
heeft de gemeente zich immers jegens ons gecommitteerd.
Het overleg heeft de realisatie van het project geen millimeter dichterbij gebracht.
Daarom richten wij ons tot u.
De gemeenteraad heeft al in 2014 het besluit genomen waarmee de transformatie
van Het Kwadrant en de Planetenbaan tot een woongebied in gang is gezet. De
gemeente is van meet af aan positief over ons plan voor Het Kwadrant en heeft ook
nadien bekrachtigd daaraan medewerking te verlenen. Als eigenaren zijn wij dan
ook direct gestart met gesprekken met de betrokken ambtenaren over het
programma en de te volgen procedures. Bij het bepalen van het programma van
ons project hebben wij ons steeds gevoegd naar de beleidsdoelen van de
gemeente. Daarbij hebben wij de samenhang en afstemming met de ontwikkelingen
van het gehele gebied Planetenbaan en Het Kwadrant omarmd in onze plannen.
Begin april 2019, dus meer dan een jaar geleden, stuurde de gemeente ons het
concept van de intentieovereenkomst voor ons project. In het eerste artikel ligt vast
dat partijen, dus de gemeente en We Do Projects/Smit’s Bouwbedrijf, de
gezamenlijke ambitie hebben om te komen tot een goed en prettig woongebied aan
de Planetenbaan en Het Kwadrant, dat partijen zich beiden inspannen om het

voortraject voortvarend te doorlopen, en dat wij als initiatiefnemer in beginsel de
mogelijkheid hebben om onze plannen met inachtneming van de randvoorwaarden
binnen onze eigen kavelgrenzen uit te werken en te realiseren. Op 29 oktober 2019
hebben wij de intentieovereenkomst getekend teruggestuurd aan de gemeente. Dat
de gemeente de intentieovereenkomst toen niet heeft geretourneerd, had enkel een
praktische reden, nl. de wisseling van de projectleider.
Ondertussen stokte het gemeentelijke proces tot goedkeuring van het
randvoorwaardendocument, met een voor ons kostbare vertraging tot gevolg. Wij
hebben het op de voet gevolgd en hebben onze plannen nauwgezet in
overeenstemming met de randvoorwaarden (én de Woonvisie) uitgewerkt, opdat we
direct na vaststelling ervan de planprocedure voor ons project zouden kunnen
starten. We hebben de onderzoeken uitgevoerd en de ruimtelijke onderbouwing
opgesteld. Maanden geleden hebben wij de gemeente alle stukken ter inhoudelijke
beoordeling toegezonden.
Op 2 juni jl. heeft de gemeenteraad eindelijk akkoord gegeven op het
randvoorwaardendocument. Van de ambitie van de gemeente om het voortraject
voortvarend te doorlopen was dan wel niets terecht gekomen, maar de gemeente
zou vanaf nu wél het tempo (kunnen) maken waaraan zij zich met de
intentieovereenkomst heeft gecommitteerd, om tenminste iets van de schadelijke
vertraging goed te maken.
In het overleg op 25 juni jl. kregen wij echter niets anders te horen dan dat ons
project meegenomen wordt in het geheel, dat de gemeente alleen maar één
bestemmingsplan voor het totale gebied wil vaststellen, en dat we daar maar op
moesten wachten. Op onze vraag wat de belemmering is voor een
(postzegel)bestemmingsplan voor ons project kregen we ontwijkende of niet valide
antwoorden. De angst (sowieso een slechte raadgever) dat wij niet zouden
bijdragen aan het gebiedsfonds, hebben we direct ontzenuwd. Natuurlijk dragen wij
daar voor ons deel aan bij,. Dat kan eenvoudig in de anterieure overeenkomst
worden vastgelegd.
De ambtenaren hebben ons niet kunnen uitleggen waarom de samenhang met het
totaal verloren zou gaan als wij ons project realiseren binnen de gestelde
randvoorwaarden. Net zomin als zij ons hebben kunnen uitleggen waarom de
gemeente denkt dat zij haar afspraken met ons - voortvarendheid, medewerking
aan realisatie van onze plannen binnen onze eigen kavelgrenzen - niet hoeft na te
komen.
Nog belangrijker is de vraag welk belang van de gemeente wordt gediend met de
weigering om nu zo snel mogelijk mee te werken aan een planprocedure voor ons
project. Waarom zou de gemeente de mogelijkheid om op korte termijn circa 750
woningen toe te voegen laten liggen als zij voor een urgente woningbouwopgave
staat en zich daaraan verplicht heeft in haar Woonvisie? Die vraag klemt nog meer,
omdat wij voor de transformatie van de bestaande kantoorgebouwen een
omgevingsvergunning kunnen aanvragen op grond van de zogenoemde
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kruimelregeling, los van het nieuwbouwdeel van ons project en zonder bij te dragen
aan het gebiedsfonds op vergelijkbare wijze zoals bij de eerderetransformaties in
Planetenbaan/het Kwadrant en conform het raadbesluit uit 2014. De gemeente zal
daar medewerking aan moeten verlenen. Wij hebben juist met het oog op de
samenhang, óók met de totale ontwikkeling van de Planetenbaan, ingezet op
besluitvorming die de transformatie én het nieuwbouwdeel van ons project omvat.
Wij kunnen niet begrijpen waarom de gemeente een ‘knip’ in ons project zou
verkiezen boven een plan dat zowel de samenhang binnen Het Kwadrant borgt als
de integraliteit van de ontwikkeling van het hele gebied Planetenbaan/Het
Kwadrant.
In het gesprek op 25 juni bleek dat er nog niet gekeken is naar de plannen die wij
voor een (voor)beoordeling hadden toegestuurd. Wij kunnen een dergelijk onwil en
tegenwerking niet accepteren op basis van de enkele mededeling dat de gemeente
de Planetenbaan en Het Kwadrant als een totaalproject beschouwt. Naar onze
mening doet een planprocedure voor ons project geen afbreuk aan de integraliteit
van en samenhang met het geheel. Meer nog, zoals aangegeven heeft de
gemeente daar zelfs belang bij: omdat het bijdraagt aan het realiseren van de
beleidsdoelstellingen; omdat onze ontwikkeling niet afhankelijk wordt gemaakt van
bezwaren en verzet tegen andere ontwikkelingen in het gebied; en alleen al omdat
het nog meer schadelijke vertraging voorkomt. Hiernaast kan een planprocedure
voor ons project naast een MER procedure met onderzoeken voor het gehele
gebied worden doorlopen.
Met u willen wij graag bespreken wat mogelijk is, zonder de ongemotiveerde
tegenwerping dat ‘de politiek het niet wil’. De gemeenteraad heeft uitgesproken wat
hij wel wil. Wat wij als initiatiefnemer willen, is daar ons inziens mee verenigbaar.
Procedureel rijdt het één het ander niet in de wielen. En het voorkomt dat wij
tegenover elkaar komen te staan in de ontwikkeling van De Planetenbaan en Het
Kwadrant in plaats van naast elkaar.
In ons overleg van 16 juli a.s. wisselen wij graag verder van gedachte met u
Met vriendelijke groet,

P.J. van der Sman

J.J. Marsman

We Do Projects B.V.

Smit’s Bouwbedrijf B.V
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