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Ontwerpbestemmingsplan Singel 1 (EVAB) in 
Vreeland 
Via deze weg willen wij u informeren over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Singel 1 
(Vreeland)’. Het bestemmingsplan omvat de herontwikkeling van het voormalig EVAB terrein in Vreeland. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) ligt vanaf vrijdag 23 maart gedurende 6 weken in 
het kader van zienswijzen voor iedereen ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen en is digitaal beschikbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan is 
conform artikel 3.1 Wro een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt verwacht in Q3 2018.  
 
Om u alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter 
kennisneming aan u voor. Gedurende de inzagetermijn zal tevens een inloopavond worden georganiseerd. Na 
afloop van de zienswijzenperiode zal het plan met een Nota van Beantwoording van de eventueel ingediende 
zienswijzen ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 
 
U kunt bij vragen over dit bestemmingsplan altijd contact opnemen met Hugo Steutel of Jacqueline Martens via 14 
0346. 

------------------- 
 

Verhuur ruimte Binnenweg 2 in Maarssen aan GGDrU 
In de brandweerkazerne aan de Binnenweg 2 in Maarssen is ruimte vrijgekomen na het vertrek van de Korps 
landelijke politiediensten uit dit gebouw. Voor de vrijgekomen ruimte heeft de GGD regio Utrecht 
(consultatiebureau) zich gemeld. De GGDrU zit momenteel in een gebouw aan de Gaslaan 18 in Maarssen. 
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Careyn is eigenaar van het pand en heeft een overeenkomst met Explorius die eigenaar wordt na het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Harmonieplein. De GGDrU dient om die reden per 1 oktober het 
huidige pand te verlaten. Diverse alternatieven in de markt en in het gemeentelijk vastgoed zijn onderzocht. Alle 
alternatieven zijn afgevallen en alleen de Binnenweg wordt door de GGDrU als geschikte locatie voor 
herhuisvesting gezien.  
 
Met verhuur van de Binnenweg 2 aan de GGDrU wordt niet alleen een oplossing geboden qua huisvesting, maar 
er wordt tevens een besparing gerealiseerd op kosten voor de huur. Deze kosten worden één op één doorbelast 
aan de gemeente. Niet alleen zal de huurlast dalen, maar wordt de huur nu ook aan de gemeente betaald. Om de 
te huren ruimte geschikt te maken voor gebruik is een interne verbouwing nodig. Op dit moment wordt onderzocht 
wat hiervoor nodig is en welke kosten daarbij horen. De kosten voor de verbouwing kunnen, afhankelijk van de 
hoogte, binnen het programma worden gedekt. Als dat niet het geval is zal uw raad separaat om een krediet 
worden gevraagd.   
 

---------------- 
 

Interbestuurlijk toezicht 
In het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) beoordeelt de Provincie Utrecht elk half jaar de realisatie van de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders door de gemeente Stichtse Vecht. Naar aanleiding van de achterstand 
daarin op 1 januari 2017 heeft de Provincie de gemeente onder actief toezicht gesteld (trede 3 van de 
interventieladder). 
  
De gemeente heeft in de tweede helft van 2017 179% van haar taakstelling gehaald. Daarmee is de achterstand 
uit 2016 aanzienlijk ingelopen van 41 vergunninghouders naar 11 vergunninghouders. Dit is met name 
gerealiseerd dankzij de verbeterde samenwerking intern en met de woningbouwcorporaties en 
welzijnsorganisaties. 
 
Inmiddels heeft de Provincie per brief d.d. 26 februari 2018  formeel laten weten dat het toezicht is afgeschaald 
naar trede 2 van toezicht vanwege de prestaties van het afgelopen half jaar. Dat betekent dat de Provincie van 
actief toezicht overgaat naar het opvragen en valideren van informatie.  
 
Omdat er nog steeds sprake is van een kleine achterstand, schaalt de Provincie het toezicht nog niet volledig af. 
Na de eerste helft van 2018 zal de Provincie onze prestaties opnieuw beoordelen. De verwachting is dat de 
achterstand dan volledig is ingehaald.  
 

------------------ 
 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Inloopbijeenkomst over Bisonspoor 
• Wanneer: 22 maart, van 18:00 – 20:30 uur 
• Waar: Willem van Hoornhof, Zebraspoor 253A in Maarssenbroek 

 
Inloopbijeenkomst over Bisonspoor 
• Wanneer: 27 maart, van 18:00 - 20:30 uur 
• Waar: Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 in Maarssenbroek 
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Inloopbijeenkomst Bisonspoor voor ondernemers 
• Wanneer: 29 maart, van 18: - 20:30 uur 
• Waar: wordt nog bekendgemaakt 
 
Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 4 april, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier (Breukelen 
• Wanneer: 4 april, van 19:30 tot 21:00 uur 
• Waar: Maarssenzaal van Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 
Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 11 april, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.   
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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