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Toelichting
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Ter Meer in de raad van juni 2011 zijn een aantal vragen 
gesteld, ondermeer door raadslid mevrouw Groenewegen, het merendeel van de vragen is al in de aan u 
toegezonden memo beantwoordt. In overleg met mevrouw Groenewegen willen wij u de vraagstelling en de 
beantwoording echter niet onthouden.     

Plan ter Meer, werksessie agendapunt d.d. 9 juni 2011, aanvullende vragen raadslid Ingrid 
Groenewegen (PvdA) + antwoorden

Is dit plan werkelijk tegen het licht gehouden met als achtergrond de vechtvisie en de belvedère nota en wat 
is daaruit geconcludeerd? Als dat niet is gebeurd, kan dat alsnog gebeuren?

Eind 2003 is door de toenmalige gemeente Maarssen een beleidskader op/vastgesteld “Maarssen aan de 
Vecht oktober 2003”. Één van de uitgangspunten (bovenliggend beleidskader) die daarvoor is gebruikt is de  
Belvedère Vechtvisie. Het beleidskader “Maarssen aan de Vecht” vormde de opmaat voor het 
bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Maarssen aan 
de Vecht is tevens gekeken naar de toekomstige functieveranderingslocaties binnen het plangebied. Één 
van de functieveranderingslocaties is “Huize ter Meer” gelegen aan de Parkweg. Het plan Huize ter Meer is 
in het vastgestelde bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht opgenomen als “Uit te Werken bestemming 
(W-U)”. De uitwerkingsvoorschriften vormen de basis voor het plan dat nu voorligt bij de raad. Bij de nadere  
uitwerking van de uitwerkingsvoorschriften is een klankbordgroep van direct omwonenden en de 
Welstandscommissie  betrokken.   

Verder willen wij graag de toezegging van de wethouder dat er wel een beeldkwaliteitsplan komt, in het 
bestemmingsplan wordt de suggestie gewekt, dat er niet zal komen, wat ons in hoge mate verbaast.

Op basis van de eerder genoemde vastgestelde beleidskaders (Belvedère Vechtvisie) is de beeldkwaliteit 
vastgesteld. Zie hiervoor ook de ontwerpen. De Welstandscommissie is nadrukkelijk bij de opzet en de 
architectuur betrokken.
 
Wat rechtvaardigt de afwijking van het vigerende bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht, klopt het dat 
de hoogte in het voorgestelde plan hoger is dan de belendende panden? Hoe verhoudt het 
bebouwingspercentage zich tot de bebouwing van omliggende panden?

In de Uit te Werken bestemming zoals opgenomen in het op 1 juli 2008 door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht zijn de bebouwingshoogten en het maximaal te bebouwen 
oppervlak opgenomen. Het voorliggende plan past binnen deze uitwerkingsvoorschriften. Het aantal te 
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realiseren woningen is zelfs lager dan in het bestemmingsplan is  opgenomen (17 in plaats 
van 20)

Is het nieuwe College nog altijd voornemens deze maatregelen te nemen, wanneer en wat voor invloed 
hebben de voorgenomen maatregelen op de geluidsbelasting? Hoe zit het met de fijnstofbelasting? Worden 
geluiddempende maatregelen nog overwogen?

Het plan is getoetst aan de Wet luchtkwaliteit van 15 november 2007 en het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van 1 augustus 2009. Conclusie aan de toetsing van de 
vigerende regelgeving is dat het kleinschalige project voldoet ruim aan de SNL grens en draagt dus niet in 
betekende mate bij aan de luchtverontreiniging. Zie ook pagina 46 van het bestemmingsplan. Voor de 
goede orde er heeft een appartementscomplex/kantoorgebouw gestaan, een villa en een tehuis van 
Vindicta.  

Nu heeft het College de geluidsnormen opgerekt om te zorgen dat de nieuwe woningen aan de Parkweg 
gebouwd kunnen worden. Is het College bereid om opnieuw met de ontwikkelaars om de tafel te gaan om 
te onderhandelen over infrastructurele aanpassingen die de geluidsbelasting omlaag brengen? 

Het voorliggende plan is gebaseerd op de huidige verkeersregiem van 50 km. Op basis daarvan is  ook 
gevraagd om vaststelling van hogere grenswaardenwaarden. Het college van burgemeester en wethouders  
heeft gelijktijdig met de ter visielegging van het ontwerp bestemmingsplan het ontwerpbesluit gepubliceerd. 
Er is een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend. Het college is in deze het bevoegde gezag. Voor 
alle duidelijkheid het verkeersregiem voor ondermeer de Parkweg is gewijzigd, nog dit jaar wordt de 
Parkweg heringericht en krijgt het een 30 km regiem, hierdoor neemt het verkeerslawaai af. Bij een 30 km 
regiem hoeft er niet meer op akoestiek getoetst te worden.   

Wij denken dat de klankbordgroep nog niet klaar is en dat er opnieuw gepraat moet worden. Welke rol krijgt 
de klankbordgroep in de rest van het proces?

Met de klankbordgroep is op basis van de uitwerkingsvoorschriften van het bestemmingsplan meerdere 
malen overleg gevoerd. Dit overleg vond in een goede sfeer en harmonie plaats waarbij ondermeer de 
(tuin)architecten aanwezig waren, zodat de opmerking direct verwerkt konden worden. Met de 
klankbordgroep is de vormgeving (architectuur) en opzet van zowel de voor- als aan de achterkant 
besproken. Met de klankbordgroep zijn de op het terrein aanwezige bomen geïnventariseerd en de te 
behouden bomen vastgelegd. Tevens is onderzoek gedaan naar de mogelijke consequenties die het plan 
heeft voor de zonligging van de belendende panden. Dat heeft geresulteerd in het verschuiven van een 
pand, waardoor de belendende panden voor wat betreft de zoninval geen hinder ondervinden. Het overleg 
heeft op een constructieve wijze plaatsgevonden en afgesloten met de ontwerpen van de gebouwen die nu 
voorliggen. 

Samenvattend: wij stellen dan ook voor dit plan aan te houden, tegen het licht te houden van de vechtvisie, 
en opnieuw met de projectontwikkelaar en bewoners om de tafel te gaan, waarbij bovenstaande vragen in 
ieder geval aandachtspunt zijn.

Gelet op het bovenstaande en het uitvoerige overleg met ondermeer de klankbordgroep lijkt het ons niet 
noodzakelijk om opnieuw met de bewoners en de projectontwikkelaar om de tafel te gaan.
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