
Van: Verkammen, Tom 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 16:29:49 
Aan: 'Maarten van Dijk' 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Dort, Linda van; Bouwens, Ivo 
Onderwerp: RE: Bestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 / commissievergadering 8 januari 
2019  
  
Beste Maarten, 
 
Bij deze de beantwoording op de onderstaande vragen: 
 
Eerst de nog openstaande vragen: 
 
Vraag:  
Wordt er in het kader van het bestemmingsplan P2 en P3 ook onderzoek gedaan naar fijnstof i.v.m. 
veranderde verkeersstromen? Immers de druk op de Safariweg zal toenemen door de plannen die 
voorliggen. Wat zijn de regels hieromtrent? Wordt in het plangebied (Bisonspoor/ Safariweg) voldaan 
aan de normen die gelden voor fijnstof (nu en in de toekomst)?  

 
Antwoord:  
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op de veranderingen van de kwaliteit door 
de ontwikkeling. Het volgende kan hier nog verder over worden aangegeven:  
Voor de luchtkwaliteit is de Wet milieubeheer en het Besluit niet in betekende mate bijdragen (NIBM) 
van belang. Volgens het Besluit NIBM draagt een plan of project niet in betekenende mate bij als de 
toename van de jaargemiddelde concentraties in de buitenlucht van zowel NO2 als PM10 (fijn stof) niet 
meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met 
een maximale toename van de jaargemiddelde concentraties met 1,2 µg/m3. Plannen of projecten die 
niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te 
worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
In het kader van het bestemmingsplan is door Anteagroup een onderzoek gedaan naar de 
luchtkwaliteit. Hierbij is geconstateerd dat het project NIBM is. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit 
is dan niet nodig. De gedane onderzoeken zijn getoetst en akkoord bevonden door de ODRU. 
 
In het plangebied wordt (zeer) ruim voldaan aan de normen voor PM10, zowel nu als in de toekomst. In 
het bestemmingsplan zijn uitsneden uit de luchtkwaliteitskaarten van de ODRU opgenomen. Hieruit 
blijkt een concentratie van 22-26 ug/m3 in zowel 2015 als in 2025. De grenswaarde is 40 ug/m3. Voor 
de luchtkwaliteitskaarten maakt de ODRU gebruik gemaakt van het VRU-verkeersmodel.  
 
We kunnen niet herleiden of er gekeken is naar de verandering van de verkeersstromen als gevolg 
van de het verdwijnen van het parkeerdek. Parkeerders die voorheen op het parkeerdek zouden 
parkeren, die moeten nu de ingang aan de Safariweg nemen. Dit kan betekenen dat er meer verkeer 
over de Safariweg gaat. Op de website van infomil kun je de NIBM-rekentool vinden. De ODRU heeft 
hiermee een berekening maken of het plan NIBM is. Als het maximaal (extra) 1655 
voertuigbewegingen zijn, is het plan nog NIBM (zie onderstaande afbeelding). Op basis van deze 
berekening blijkt dat ook verandering van verkeersstromen een geringe impact heeft op de 
luchtkwaliteit.  
 



 
 
Vraag:  
Kan bij WinterTrust worden nagegaan wat de precieze afspraken zijn die WinterTrust heeft gemaakt 
met de bewoners van haar appartement en ondernemers (winkeliers, huurders kantoorruimte) over 
het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage P1? Hoeveel plekken krijgen 
zij (gratis) ter beschikking?  
 
Antwoord  
De volgende gegevens zijn verstrekt door WT: 
Regeling parkeergarage vanaf 1 januari 2019  
Elke huurder van een winkelunit tot 250 m2 krijgt de beschikking over één licentie. Dat wil zeggen, 
recht op één parkeerplaats per dag die door meerdere personen (kentekens) kan worden gebruikt). 
Voor grotere winkelunits zijn meer parkeerplaatsen per dag beschikbaar (tot maximum van 5 
parkeerplaatsen). 
 
Onderstaande tabel toont de verdeling. NB de berekening is gebaseerd op de m2 gehuurde 
winkelruimte, eventuele opslagruimte(s) of andere ruimtes worden niet meegerekend. 
•           Tot en met 250 m2 – 1 licentie/parkeerplaats (meerdere kentekenregistraties mogelijk) 
•           251 – 500 m2 – 2 licenties/parkeerplaatsen (idem) 
•           501 – 1000 m2 – 3 licenties/parkeerplaatsen (idem) 
•           1001 – 1500 m2 – 4 licenties/parkeerplaatsen (idem) 
•           1501 > 5 licenties/parkeerplaatsen (idem) 
 
Meerdere kentekenregistraties 
Binnen het systeem kunnen meerdere kentekens worden opgegeven. Dat wil zeggen dat 
verschillende medewerkers op verschillende dagen toegang krijgen tot de parkeergarage, maar niet 
tegelijkertijd en tot het maximum aantal parkeerplaatsen. Een toelichting/voorbeeld staat hieronder in 
het kader. Het parkeersysteem registreert op basis van kenteken of het maximum aantal ingenomen 
parkeerplekken is bereikt. Bij overschrijding van het maximum aantal afgenomen parkeerplaatsen 
wordt een parkeerticket verstrekt, na 4 uur gaan de standaard parkeertarieven gelden. 
 
Parkeerbalans 
Hieronder de beantwoording van de vragen met betrekking tot de parkeerbalans 
 
Vraag 
Graag ontvang ik een kopie van de parkeerbalans (de parkeerberekening) zoals deze bij de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) zit (d.d. 13 juni 2017). Kan deze aan mij worden verstrekt? 
 
Antwoord 
Gaat als bijlage bij deze mail. 



 
Vraag 
Waarin verschilt de parkeerberekening die ten grondslag ligt aan de rapportage d.d. 12 mei 2017 
(genaamd Parkeren Winkelcentrum Bisonspoor Balans en onderzoek) van de parkeerberekening / 
parkeerbalans d.d. 13 juni 2017 (die als basis dient van de SOK)? 
 
Antwoord 
Het verschil zit in het voortschrijdend inzicht en de onzekerheden in de planvorming. Bij het opstellen 
van de documenten in mei 2017 en juni 2017 lagen deze uitgangspunten nog niet vast.  
 
In de parkeerberekening/parkeerbalans d.d. 13 juni 2017 zijn een aantallen cellen geel gemarkeerd. 
Bij deze cellen is aangegeven: “deze aantallen kunnen nog wijzigen, afhankelijk van de varianten en 
keuzes die worden gemaakt”. Dit zijn ook de waarden die in bijlage 2 van de rapportage uit mei cursief 
zijn weergegeven. 
Dit zijn ook precies te verschillen tussen beide berekeningen. Concreet gaat het over: 

- Hoe met P&R-reizigers wordt die bij het winkelcentrum parkeren wordt omgegaan (toestaan 
en extra parkeergelegenheid voor creëren of niet) 

- Het aantal parkeerplaatsen dat in de parkeergarage P1 is gerealiseerd (in juni 2017 liep de 
inkoopprocedure van deze parkeergarage nog en lag het ontwerp niet vast). 

- Het programma dat in fase 2 wordt gerealiseerd (functies en aantal parkeerplaatsen). 
 
In de onderstaande tabel is dit nog even naast elkaar gezet. 
 

element 
versie mei 
2017 

versie juni 
2017   

reservering voor P&R 0 100 pp 
parkeerplaatsen in parkeergarage P1 1079 + 281 1100 pp 
programma fase 2       
- commerciële ruimten 0 4000 m2 
- woningen 250 275 woningen 
- parkeergarage 100 200 pp 

 
 

Vraag 
Waarom is aan de gemeenteraad niet de meest recente informatie verstrekt?   
 
Antwoord  
De parkeerbalans is dynamisch. Elke keer als er nieuwe ontwikkelingen voordoen wordt de 
parkeerbalans aangepast. Voor het bestemmingsplan is de parkeerbalans toegevoegd zoals de 
plannen waren op dat moment. 
De parkeerbalans zoals opgenomen in de SOK is het basis rekenmodel (met daarin het programma 
van dat moment).  

 
Vraag 
In de beantwoording d.d. 16 januari 2018 van schriftelijke vragen nr. 67  (brief met kenmerk 
Z/17/127229-D/18/085415) geeft het College aan dat zij de officiële opdracht van WinterTrust aan 
Goudappel Coffeng BV voor de parkeerbalans zou opvragen bij WinterTrust. Tot op heden hebben wij 
deze opdracht nog niet ontvangen. Wat is de stand van zaken? Wanneer kan ik de officiële opdracht 
tegemoet zien? 
 
Antwoord  
Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is de opdracht voor de parkeerbalans door Winter Trust 
mondeling gegeven aan Goudappel Coffeng BV. Er is dus geen (schriftelijke) officiële opdracht van 
Winter Trust aan Goudappel Coffeng.  
Vraag  
Winter Trust heeft in de commissievergadering van 4 december 2018 aangegeven om t.a.v. het al dan 
niet ter inzage leggen van de overeenkomsten met zorginstelling(en) en politie (nieuw politiebureau op 



de plaats van garage Accuraat) te gaan overleggen met de betreffende contractpartners. Is hierover al 
meer bekend? Krijgen we deze overeenkomsten ter inzage beschikbaar? 
 
Antwoord  
Het is niet mogelijk de overeenkomsten tussen Winter Trust en zorginstellingen respectievelijk de 
politie ter inzage te leggen. Wel kan Winter Trust brieven c.q. emails ter beschikking stellen waarin 
partijen de intentie hebben om in Bisonspoor (boven of nabij het winkelcentrum) haar activiteiten 
onder te brengen. Deze liggen als vertrouwelijk ter inzage bij de griffie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom Verkammen 
Procesmanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Economische Zaken 
 

 
 

 tom.verkammen@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 47 63 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  

                                      

 

mailto:tom.verkammen@stichtsevecht.nl
https://nieuwsbrief.stichtsevecht.nl/aanmelden/
https://www.stichtsevecht.nl/
https://twitter.com/stichtsevecht
https://nl-nl.facebook.com/gemeente.stichtsevecht/
https://www.linkedin.com/company/gemeentestichtsevecht
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/gemeente-stichtse-vecht-bereikbaar-via-whatsapp_43604/
https://www.youtube.com/channel/UCHUN2_AHQEtnkNg5ZH1ZzOQ
https://www.instagram.com/gemeentestichtsevecht/

	Van: Verkammen, Tom Verzonden: maandag 7 januari 2019 16:29:49 Aan: 'Maarten van Dijk' CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Dort, Linda van; Bouwens, Ivo Onderwerp: RE: Bestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 / commissievergadering 8 januari 2019

