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Beste bewoners van de Julianaweg, 
 
U heeft op 22 januari jl. een brief gestuurd aan de gemeenteraad over het pand Julianaweg 23 te 
Maarssen. Dank daarvoor. Deze brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de 
raadsvergadering van 6 maart a.s. De raad wordt geadviseerd de brief in handen te stellen van het 
college voor beantwoording. Vooruitlopend hierop informeren wij u graag over de stand van zaken 
met betrekking tot het vergunningenproces. 
 
• Kind en Co heeft tot op heden geen aanvraag om vergunning ingediend 
 
Zoals u inmiddels wel begrepen zult hebben, is het voorstel Daalse Hoek door het college 
ingetrokken. Daar valt ook de tijdelijke verhuizing van Kind&Co onder. Wij weten niet of dat voor 
Kind&Co betekent dat zij ook zullen wachten met de aanvraag van een vergunning. Wij hebben tot 
op heden geen aanvraag om vergunning ontvangen. Wel is op ambtelijk niveau contact geweest 
over de voornemens van Kind&Co om een kinderdagverblijf in het pand te vestigen. De adviseur van 
Kind&Co heeft zich daartoe voor het eerst in juli 2017 gemeld bij ons Omgevingsloket. 
 
• Het Omgevingsloket maakt een inschatting van de haalbaarheid 
 
De adviseur van Kind&Co heeft vanaf juli 2017 op ambtelijk niveau contact opgenomen met het 
Omgevingsloket om het voornemen te bespreken zodat een inschatting kan worden gemaakt van de 
haalbaarheid. Eind 2017 zijn de plannen concreter geworden. Hieruit is gebleken dat voor de 
voorgenomen activiteit verschillende vergunningen benodigd zijn. Het is aan initiatiefnemer om deze 
vergunningen ook aan te vragen, zodat de definitieve toetsing kan plaatsvinden. 
 
• Het is aan Kind&Co om te besluiten een aanvraag om vergunning in te dienen 
 
Op basis van het voornemen dat eind december ambtelijk met Kind&CO is besproken, zijn de 
volgende vergunningen benodigd. 
 
Er is omgevingsvergunning benodigd voor de volgende activiteiten: 

• bouwen: aanbrengen van een brandscheiding; 
• planologisch strijdig gebruik: de functie van kinderdagverblijf kan in strijd zijn met het 

bestemmingsplan; 
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• brandveilig gebruik: het in gebruik nemen van het pand ten behoeve van een 
kinderdagverblijf. 

 
Zodra Kind&Co overgaat tot het indienen van of meerdere aanvragen worden deze op onze website 
en/of overheid.nl gepubliceerd. De betreffende aanvraag bepaalt de procedure die van toepassing is.  
 
Daarnaast heeft Kind&Co ook een vergunning nodig op grond van de Wet kinderopvang.  
 

• Initiatief Kind&Co bezien vanuit het project Daalse Hoek 
 
Het was de bedoeling, vanuit het project Daalse Hoek bezien, dat  Kind&Co naar een tijdelijke 
alternatieve locatie zou gaan, zodat het project fase 1 kan worden gerealiseerd waarin een Integraal 
Kindcentrum is voorzien waarvan Kind&Co onderdeel uitmaakt. Kind&Co is momenteel nog 
gevestigd in het pand dat hiervoor moet worden gesloopt. Zoals aangegeven is het project Daalse 
Hoek vooralsnog stopgezet.  
 
Vanuit het Omgevingsloket zijn de door Kind&Co gestelde vragen naar benodigde vergunningen tot 
nog toe als inhoudelijke informatieve vragen beantwoord, maar niet als onderdeel van  het project 
Daalse Hoek.  
 
Uitnodiging voor een gesprek 
Graag gaan wij met u als bewoners in gesprek om het procesverloop mondeling toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. De projectmanager van het project Daalse Hoek neemt hiertoe het initiatief.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
namens hen, 
 
 
 
Tomas de Smet  
Teamleider Omgevingskwaliteit 
 
 
 
 
 


