
Technische vraag Mieke Hoek, Het Vechtse Verbond 
Gesteld tijdens raadsvergadering 17-12-2019 
 
 
Vraag:  
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan Garsten Noord in Nigtevecht? Zijn 
daar flatgebouwen aan de Vecht gepland? 
 
 
 
Antwoord: 
 
Geachte mevrouw Hoek, beste Mieke, 
 
Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Garsten Noord voorziet onder andere in de realisatie van woningbouw aan de 
Vreelandseweg (planlocatie Vechtoevers), een herbestemming van de panden Vreelandseweg 6 en 
6a en het vastleggen van bedrijfsactiviteiten van bedrijven gelegen op het bedrijventerrein. In 2015 
hebben wij hiervoor een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan is nog 
altijd in procedure. Tegen dit bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Om de zienswijzen te 
kunnen beantwoorden was verder onderzoek noodzakelijk. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond 
en momenteel werken wij aan de beantwoording van de zienswijzen. Het aangepaste 
bestemmingsplan zal uiteindelijk voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Zij besluit of het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld. Zodra wij meer weten over het verdere verloop van deze 
procedure zullen wij u (via de griffie) en de omwonenden verder informeren.  
 
Gister gaf u, na de raadsvergadering, aan dat het uw vraag vooral gericht was op de beeldkwaliteit op 
de kop van de Vechtoevers. In de bijlage treft u hier een overzicht van.  
 
Maatwerkvoorschriften 
Zoals gezegd was verder onderzoek noodzakelijk. Vooral op het gebied van geluid. Om de effecten 
van bedrijfsactiviteiten in beeld te brengen is een (cumulatief) geluidsonderzoek uitgevoerd. Om de 
geluidsniveaus in de omgeving te beperken worden maatwerkvoorschriften aan bedrijven in de 
woonomgeving opgelegd. De maatwerkvoorschriften zijn bedoeld als toetsingskader in aanvulling op 
een nieuw vast te stellen bestemmingsplan. De maatwerkvoorschriften zijn recent gepubliceerd door 
de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Directe omwonenden zijn door ons maar ook door de 
ODRU schriftelijke geïnformeerd. Belanghebbenden hebben momenteel de gelegenheid bezwaar te 
maken tegen de maatwerkvoorschriften. In de brief die wij hebben gestuurd hebben wij directe 
omwonenden ook aangegeven dat ze zich bij vragen over het bestemmingsplan en de 
maatwerkvoorschriften tot mij kunnen richten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost Broeke 
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling 
 

 
 

 joost.broeke@stichtsevecht.nl 
T 0346 254565 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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OVERZICHT VANAF LAND
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OVERZICHT VANAF WATER
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IMPRESSIE ENTREEGEBIED
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VANAF WATER ZUID VANAF VREELANDSEWEG ZUID

KORTE VELTERSTRAAT VANAF WATER NOORD
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