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Technische vragen 
 
 
 
Stichtse Vecht,  2 april 2012 
 
 
Geachte mevrouw Havermans, 
 
Over het bestemmingsplan Gageldijk 71, Maarssen heeft de PvdA fractie de volgende 
technische vragen. Wellicht is beantwoording nog mogelijk voor de werksessie van 3 april, 
maar gelet op het tijdstip van indienen kunnen wij ons ook vinden in een beantwoording 
voor de raadsvergadering van 24 april. 
 

1. Hoeveel recreatiewoningen worden op dit moment permanent bewoond? Hoeveel 
daarvan betreft huurders? Wat gaat er met deze mensen gebeuren, indien het 
voorliggende plan wordt uitgevoerd? Kunnen deze mensen aanspraak maken op 
huurbescherming? Is er voorzien in alternatieve woonruimte voor deze mensen? 
 

2. In het bestemmingsplan wordt gesproken over een goothoogte van 3 resp. 6 meter 
hoogte. Kunt u aangeven voor hoeveel woningen maximaal een goothoogte van 6 
meter wordt toegestaan? 
 

3. In het bestemmingsplan vonden wij geen uitspraak over het maximaal bouwvolume 
per woning. Uitgaande van een toegestane goothoogte van 6 meter, een nokhoogte 
van 10 meter en een grondoppervlak van 75 m2 komen wij uit op een bouwvolume 
van ca. 600 m3 per woning. Kunt u aangeven of deze veronderstelling klopt en zo 
niet, wat dan het maximaal toegestane bouwvolume per woning is? 
 

4. Kunt u aangeven wat, naast het gebruiksverbod, wordt gedaan om permanente 
bewoning tegen te gaan. Zijn hierover harde afspraken vastgelegd met de eigenaar? 
Wordt het park gesloten in de wintermaanden? 
 

5. Waternet adviseert onder meer ophogen van het terrein in verband met het 
voorkomen van wateroverlast voor toekomstige gebruikers. Is dat verplichtend op te 
leggen aan de eigenaar? 
 

6. In de regels (p. 72 – 73) wordt op verschillende plaatsen gesproken over de 
bevoegdheid van het college om de maximale maatvoering te vergroten (art. 9 a2, 
art. 10 a2). Gelden deze afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden cumulatief? Wat is 
de maatvoering per recreatiewoning dan maximaal (zowel grondoppervlak als 
volume)? 

 
Vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van de PvdA  
 
Ingrid Groenewegen 
 


