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Aan de fractie van Maarssen 2000
t.a.v. de heer R. Druppers
Antilopespoor 665
3605 XM Maarssen
     

Datum

18 oktober 2011

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 

Reglement van orde betreffende : 

Daalsewijde/haven Van den Hoek

Bijlage(n)

     

Afdeling

     

Behandeld door

Gerard Geerdink/Albert de Vos 

Direct nummer

     

E-mail

     

Ons kenmerk

     

Uw kenmerk

     

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer Druppers,

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen gesteld over "tijdelijke 
parkeerplaats sportpark Daalseweide/haven Van den Hoek.

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 1

a. Klopt het dat de in ontwikkeling zijnde parkeerplaats aan de hoofdveldzijde van VV Maarssen/ 
rotonde Sweserengseweg een tijdelijke oplossing is om parkeerdruk weg te nemen van de 
hoofdparkeerplaats aan de Sportparkweg, dit in relatie met de tijdelijke sporthal daar geplaatst 
i.h.k.v. MFA Bisonspoor?

De in ontwikkeling zijnde parkeerplaats is een oplossing om de in de afgelopen jaren gegroeide 
parkeerdruk op met name de zaterdagen weg te nemen. De uitbreiding staat niet in relatie tot de 
tijdelijke sporthal. Voor de tijdelijke sporthal is/wordt het parkeerterrein van en door  Brocacef ter 
beschikking gesteld.

b. Waarom is deze tijdelijke parkeerplaats nog niet gereed? 

Voor de aanleg van de parkeerplaatsen dient een planologische procedure (projectbesluit) gevoerd  
te worden. De procedure loopt nog, naar verwachting zal in de komende raad gevraagd worden om  
in te stemmen met het plan.

c. Hoe wordt de 'tijdelijkheid' geborgd?

Er is geen sprake van tijdelijkheid.

d. Op welke wijze wordt de bomenkap in het in het vigirende bestemmingsplan als 'groen'         
bestemde gebied na ontwikkeling van het MFA gecompenseerd en/ of teruggebracht als bestaand?
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Er is in deze geen sprake van compensatie. In de Kapverordening zijn situaties 
aangegeven waarbij een kapvergunning noodzakelijk is te weten: indien er sprake is van 
boomzones, monumentale bomen of structuurbomen. In de overige gevallen is een kapvergunning 
niet noodzakelijk en derhalve ook geen compensatie.

Vraag  2, onderwerp: Haven Van den Hoek

a.  Is er in het bestemmingsplan ruimte voor horeca? 

Neen, in het bestemmingsplan Maarssen Zuid is voor de locatie geen bestemming/functie 

voor horeca opgenomen. Echter op 2 november 2010 heeft het college van burgemeester en  

wethouders van Maarssen een buitenplanse ontheffing 3.23 Wro verleend om in het 

bestaande bedrijfspand horeca activiteiten mogelijk te maken. De procedure is afgerond en 

inmiddels onherroepelijk.

b. Is het aantal ligplaatsen voor sloepen gemaximeerd? 

             Ja, 15 sloepjes

c. Is het aantal ligplaatsen voor partyschepen gemaximeerd?

             Ja, 2 partyschepen

d. Is er voor ons een hard copy van het complete bestemmingsplan, inclusief eventuele  

 partiële herzieningen?

Het complete bestemmingsplan inclusief partiële herziening staat op de gemeentelijke website onder 

het kopje wonen, verkeer & veiligheid gaan naar bestemmingsplannen onderdeel raadplegen 

bestemmingsplannen Maarssen.                                                                                                                  

 Vraag 3, beeldkwaliteitsplan

a.    Hoe is de toetsing op het beeldkwaliteitsplan georganiseerd?

             Er is een vormcoördinator aangesteld die onderdelen van de plannen toets op basis van het

             Beeldkwaliteitsplan. Daarnaast adviseert de Welstand het college bij de vergunningverlening 

             (Wabo). 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

gemeentesecretaris burgemeester

L.H.M. van den Nieuwendijk                  Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld 

gemeentesecretaris                               wnd. burgemeester  
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