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Uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State bestemmingsplan Mastenbroek in 

Maarssen en wijzigingsplan Laan van Nifterlake 40-42 

te Tienhoven 

In aanloop tot de vaststelling van bestemmingsplannen wordt u via de raadinformatiebrieven op de hoogte 

gehouden van de voortgang. De afgelopen weken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

uitspraak gedaan in twee beroepsprocedure tegen. Graag informeren wij u over de uitkomst van deze 

beroepsprocedures. Het gaat om de bestemmingsplan Mastenbroek en het wijzigingsplan Laan van Nifterlake 40-

42:  

 

Mastenbroek: hierbij gaat het om een bestemmingsplan dat voorziet in de herinrichting van de locatie 

“Mastenbroek” aan de Breedstraat in Maarssen. Ter plaatse van de voormalige autogarage, in het centrum van 

Maarssen, worden elf woningen, vijf appartementen en twee commerciële ruimtes gerealiseerd.  

Tegen de vaststelling van het geldende bestemmingsplan waren twee beroepsschriften ingesteld. De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 december 2019 uitspraak gedaan. De Raad van State 
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heeft de beroepschriften op alle punten ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hierdoor onherroepelijk 

geworden.  

De volledige uitspraak vindt u via deze link  

 

Laan van Nifterlake 40-42: Op het perceel Laan van Nifterlake 40-42 zijn een kerk en één woning gesitueerd. 

Door toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan heeft het college van 

burgemeester en wethouders medewerking verleend aan de herinrichting van het perceel ten behoeve van vier 

woningen. Tegen de vaststelling van het geldende bestemmingsplan waren zeven (vergelijkbare) beroepsschriften 

ingesteld. Het vaststellen van een wijzigingsplan is een bevoegdheid van het college. De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 december 2019 uitspraak gedaan. De Raad van State 

heeft de beroepschriften op alle punten ongegrond verklaard. Het wijzigingsplan is hierdoor onherroepelijk 

geworden.  

 

Na de zitting bij de Raad van State werden wij verrast door het bericht dat de oorspronkelijke ontwikkelaar zich 

heeft terug getrokken uit het project. Inmiddels hebben wij ook begrepen dat het perceel een nieuwe eigenaar heeft 

gekregen. Momenteel concentreren wij ons de afronding van de afspraken voortkomend uit de 

wijzigingsprocedure. Wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn is ons niet bekend. In het uiterste geval kunnen 

de plannen van de nieuwe eigenaar leiden tot een nieuwe ruimtelijke procedure.  

De volledige uitspraak vindt u via deze link  

 

De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak bevestigen dat de plannen gedegen en zorgvuldig zijn 

voorbereid. 

 

 

Decembercirculaire gemeentefonds 

Onlangs ontvingen wij de Decembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds. Deze laat voor Stichtse Vecht per 

saldo in 2019 een negatief beeld zien van € 365.000. Dit nadeel betrekken wij bij de opstelling van de 

Programmarekening 2019, het jaarverslag van onze gemeente. De Decembercirculaire 2019 is medio december 

2019 gepubliceerd. Via deze Raadsinformatiebrief informeren wij u op hoofdlijnen.  

De uitwerking en de beleidsmatige gevolgen bespreken wij met de gemeenteraad in de raadsvergadering van 3 

maart 2020. 

In het raadsvoorstel stellen wij de gemeenteraad voor om in de Programmarekening 2019 het financiële nadeel 

voor 2019 op te vangen door de inzet van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’. Het restant van deze 

stelpost is na deze mutatie nog ongeveer € 264.000. Via de onderstaande toelichtingen geven wij u op hoofdlijnen 

inzicht in het uiteindelijke nettoresultaat. 

 

De Decembercirculaire 2019 bevat bijstellingen van de maatstaven, de uitkeringsfactor en de Suppletie-uitkering 

Integratie Sociaal Domein. Tevens ontvangen wij extra middelen in 2019. Vanwege de publicatiedatum, medio 

december 2019, van deze circulaire is het voor gemeenten niet meer mogelijk om de in 2019 toegekende extra 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@119139/201806401-1-r2/#highlight=maarssen
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@119281/201805156-1-r2/#highlight=maarssen
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middelen nog in 2019 uit te geven. Deze uitgaven zullen ook wij niet meer in 2019 verrichten, maar in 2020. Wij 

zullen deze mutaties in de Programmarekening 2019 dan ook op deze wijze verwerken. 

In de onderstaande tabel is de hoofdlijn van de Decembercirculaire 2019 opgenomen. 

Hoofdlijn Decembercirculaire 2019

1. Bijstelling maatstaven en uitkeringsfactor -194.916 41.911

2. Bijstelling Suppletie-uitkering integratie SD -171.059 -69.272

3. Extra middelen (Zie overige mutaties) 448.110 2.000

Bruto effect Decembercirculaire 2019 82.135 -25.361

Overige mutaties -448.110 -2.000

Saldo -365.975 -27.361

2019 2020

 

+ = voordeel, - = nadeel 

 

Ad. 1. Bijstelling maatstaven en uitkeringsfactor 

De bovenstaande berekening is opgesteld op basis van de nu door het Rijk beschikbaar gestelde basisgegevens. 

Voor Stichtse Vecht betekent dit een nadeel van ongeveer € 195.000. Het is mogelijk dat in de komende periode 

nog meer geactualiseerde basisgegevens beschikbaar komen. Voor zover dit past binnen het bestuurlijke 

besluitvormingstraject zullen wij de meest actuele beschikbare basisgegevens meenemen in het voorstel van de 

Decembercirculaire 2019.  

 

Ad. 2. Bijstelling Suppletie-uitkering Integratie Sociaal Domein 

In de Decembercirculaire 2019 is een bijstelling opgenomen van de Suppletie-uitkering Integratie Sociaal Domein. 

Deze bijstelling betekent voor Stichtse Vecht in 2019 een nadeel van ongeveer  

€ 171.000. En voor 2020 is dit nadeel ongeveer € 69.000. 

Ad. 3. Extra middelen (Overige mutaties) 

 

In de onderstaande tabel is de uitsplitsing opgenomen van de overige mutaties in de Algemene uitkering.  

Overige mutaties Algemene uitkering

Soort mutatie Nieuw Bijstelling Nieuw Bijstelling

1. Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte -202.101

2. Klimaatmiddelen Energieloketten -51.651

3. Klimaatmiddelen Wijkaanpak -9.997

4. Compensatie verschuiven bijdrage Utrecht Ithaca -161.157

5. Rechtspositiebesluit burgemeesters -23.204

6. Bijstelling Combinatiefuncties -2.000

Saldo overige mutaties -448.110 0 0 -2.000

2019 2020

 

 

Mutatie 1 t/m 3 Klimaatmiddelen 

De Decembercirculaire 2019 geeft het Rijk de mogelijkheid om in 2019 nog een aantal zaken te regelen die anders 

naar 2020 zouden zijn verschoven. Zo stelt het Rijk vanuit de Klimaatmiddelen aan Stichtse Vecht in totaal 

ongeveer € 264.000 beschikbaar. Uiterlijk in 2021 moeten gemeenten over een Transitievisie warmte beschikken. 

Hierin beschrijven gemeenten hoe de woningen op hun grondgebied overschakelen van gas naar duurzamere 
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energiebronnen. Hiervoor is het grootste deel van dit bedrag ongeveer € 202.000 bestemd. De beschikbaarstelling 

van deze middelen zijn onderdeel van het Interbestuurlijke Programma en het Klimaatakkoord van juni 2019.  

Mutatie 4 Bijdrage Ithaca 

De gemeente Utrecht ontvangt via de Algemene uitkering een rijksbijdrage in de kosten voor de Ithaca-leerlingen. 

Een deel van dit onderwijs aan vergunninghouders wordt gegeven op een locatie in Stichtse Vecht. Utrecht heeft 

vanuit deze rijksbijdrage bijgedragen aan het onderwijs op de locatie in Stichtse Vecht. Het ministerie hanteert voor 

het lopende jaar 1 oktober als peildatum. Voor de peildatum 1 oktober 2019 is deze onderwijslocatie in Stichtse 

Vecht aangewezen als dependance en worden deze leerlingen meegeteld in de Algemene uitkering van Stichtse 

Vecht.  

De bijdrage vanuit de gemeente Utrecht zal voor dit deel in 2019 worden aangepast. Wij zullen de extra middelen 

in onze algemene uitkering, op dit moment geraamd op ongeveer € 161.000, in de Programmarekening 2019 

inzetten ter compensatie van het wegvallen van de Utrechtse bijdrage.  

 

Accres (Trap op, trap af) 

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen heeft het Rijk voor 2019 een aanzienlijk overschot. De omvang van 

het Gemeentefonds is via het accres voor een belangrijk deel gekoppeld aan specifieke rijksuitgaven. Het accres 

over 2019 wordt bijgesteld in de Meicirculaire 2020. De omvang van deze bijstelling is op dit moment nog niet te 

berekenen.  

Het is mogelijk dat het Rijk het accres 2019 in de Meicirculaire 2020 naar beneden zal bijstellen. Deze bijstelling 

zal ten laste komen van de Programmabegroting 2020 en niet meer ten laste van 2019. De daadwerkelijke 

bijstelling is afhankelijk van de specifieke posten waarop het Rijk geld over zal houden en op welke posten het Rijk 

nog geld zal reserveren. In de Meicirculaire 2020 zal het Rijk de accresramingen 2019 bekendmaken. De 

daadwerkelijke accresbijstelling 2019 zal ook doorwerken in de jaren na 2019. 

 

 

 

Bijeenkomstenkalender 

In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Commissie Sociaal Domein 

 21 januari, 19:30 uur 

 Waar: Breukelenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Commissie Fysiek Domein 

 21 januari, 19:30 uur 

 Waar: Maarssenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 
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Adviescommissie bezwaarschriften 

 22 januari, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/

