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De inspraakperiode zal na de zomervakantie ingaan; vanaf 24 augustus a.s., 
redactionele aanpassingen in collegevoorstel, tekstmandaat wethouder Van Dort, 
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Advies te nemen besluit
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “P2 en P3 Bisonspoor” (IDN NL.IMRO.1904. 

BPBisonspoorP2MSB- OW01);
2. Instemmen met de nota vooroverleg in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro en het 

milieuadvies van de Omgevingsdienst regio Utrecht;
3. Afzien van het houden van inspraak op basis van de inspraakverordening van de gemeente 

Stichtse Vecht gezien de uitgebreide informatievoorzieningen en de gedane inventarisatie.
4. Vaststellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage benodigd is.
5. Het ontwerpbestemmingsplan “P2 en P3 Bisonspoor” (IDN 

NL.IMRO.1904.BPBisonspoorP2MSB- OW01) op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht als ontwerpbestemmingsplan ter visie 
leggen.

6. De stukken ter kennis brengen van de raad.

TOELICHTING

Inleiding
Voor de noodzakelijke opwaardering in het gehele (project)gebied van Bisonspoor in Maarssenbroek 
zijn de gemeente en de initiatiefnemer Maatschappij Doelenstraat BV dit jaar een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In dat kader is ook een stedenbouwkundig kader met 
beeldkwaliteitsplan vastgesteld om de gewenste stedenbouwkundige en beeldkwaliteit te borgen.
In het voorliggende bestemmingsplan wordt de bouwontwikkeling van een landmark mogelijk 
gemaakt in de vorm van twee woontorens met een maximale hoogte van 70 meter. Daarnaast wordt 
via dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt dat er een laaddock en een markant gebouw gerealiseerd 
kan worden op P3-parkeerplaats. Dit is het huidige parkeerterrein gelegen aan de achterzijde van de 
Hema.

Argumenten

7.7 Starten bestemmingsplanprocedure is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst 
Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig kader in het college, 19 december 2017, is besloten om 
te starten met de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een landmark/ woontoren nadat 
ondertekening heeft plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente 
en de ontwikkelaar.
Op 30 januari 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend met de marktpartij Maatschappij 
Doelenstraat B.V. Gezamenlijk zetten de gemeente en initiatiefnemer nu stappen om vorm te geven 
aan de opwaardering van het winkelgebied. De opwaardering van het winkelcentrum is vanuit 
economisch en ruimtelijk perspectief een belangrijke stimulans die zorgt voor onder andere het 
creëren van werkgelegenheid, verbetering van het voorzieningenniveau en een sociaal prettiger 
verblijfs- en winkelgebied.
Afgesproken is te streven naar de raadsvergadering van september 2018 om het bestemmingsplan 
voor de woontoren voor te leggen aan de gemeenteraad.

7.2 Vooraf aan het ontwerp zijn meerdere informatiemomenten geweest met omwonenden 
Bij de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure is, conform het “Spoorboekje Ruimtelijke 
Plannen’ gekozen voor voortgang en een praktische insteek. Gekozen is voor een proactieve, 
participatieve, aanpak door rechtstreeks met de omwonenden in gesprek te gaan. Op 19, 22 en 27 
april 2018 hebben omwonenden en overige belanghebbenden, tijdens een inloopavond, kennis 
kunnen nemen van het voorgenomen plan. Hiervoor is iedereen door verspreiding van een 
wijkbericht (ongeveer 700) voor uitgenodigd. Daarnaast is op 29 april 2018 een speciale avond
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gehouden voor ondernemers. De informatieavonden zijn op verschillende locaties zowel in Maarssen 
Dorp als in Maarsenbroek gehouden.
De meeste van de aangedragen punten kunnen echter pas worden onderzocht op het moment dat 
het ontwerp van de woontoren definitief is. een voorbeeld hiervan is de weerkaatsing van het geluid 
op de torens en de luchtstromen.

Tot nu toe is tijdens het proces door middel van meerdere bijeenkomsten en klankbordgroep 
vergaderingen en via wijkberichten c.a. informatie gedeeld. Voor een overzicht van alle 
communicatiemomenten zie bijlage 6.

2.1 Resultaten vooroverleg met instanties verwerkt
Naast het inventariseren van de reacties van de omgeving is het plan ook aan diverse instanties 
voorgelegd zoals de provincie Utrecht. Van deze laatste hebben we vernomen dat er geen 
inhoudelijke opmerkingen zijn op het plan. Wel hebben twee instanties, te weten het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat, diverse opmerkingen gemaakt. Zie 
ook de samenvatting in de nota vooroverleg die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Alle 
opmerkingen zijn naar behoren verwerkt in het bestemmingplan. Voor wat betreft duurzaamheid moet 
de mogelijk gemaakte bouwontwikkeling voldoen aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. 
Hierin zullen nog wel keuzes op uitwerkingsniveau moeten worden gemaakt.

2.2 Beeldkwaliteit wordt zoveel mogelijk geborgd
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het plangebied te bouwen tot 70 meter hoogte. Op 
meerdere momenten is in de gemeenteraad gepeild of deze hoogte wenselijk is. Aangegeven is dat 
de hoogte eventueel mogelijk is waarbij als voorwaarde is meegegeven dat de woontorens van hoge 
architectonische kwaliteit dienen te zijn. Dit is geborgd in het stedenbouwkundig kader en het 
beeldkwaliteitsplan (bijlage 5 van de plantoelichting). In de planregels zijn nadere eisen opgenomen 
waarbij verwezen wordt naar ditzelfde kader. Om de borging te versterken dient bij vaststelling van 
het bestemmingsplan ook besloten te worden dat het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan 
Bisonspoor onderdeel gaat vormen van de welstandsnota.

2.3 In de planregels de mogelijkheid opgenomen voor wijziging bestemming tb. v verplaatsing 
politiebureau
Zoals in het stedenbouwkundig kader is opgenomen is het wenselijk om op de locatie van het huidige 
politiebureau een beeldbepalend gebouw te bouwen. Hiervoor dient het bureau verplaatst te worden. 
Momenteel is de initiatiefnemer hierover in overleg met de eigenaar. De potentiële nieuwe locatie is 
de locatie van het benzinestation en het garagebedrijf nabij de kruising Safariweg - Bisonspoor. 
Omdat op dit moment nog niet zeker is dat het politiebureau verplaatst gaat worden, is in de regels 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Via deze wijzigingsbevoegdheid kan het college besluiten 
om de functie “tankstation en autovakgarage” te wijzigen naar een bestemming passend voor een 
politiebureau. Hieraan zijn voorwaarden gekoppeld. Deze voorwaarden hebben onder andere 
betrekking op de maximale bouwhoogte, de noodzakelijke verplaatsing van de garage en 
benzinetankstation, de benodigde parkeercapaciteit en het voldoen aan het Stedenbouwkundig kader 
en het beeldkwaliteitsplan.

2.4 Besluit Hogere grenswaarde geluid is noodzakelijk
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als 
gevolg van spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn 
normen gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functies belast mogen worden. 
Uit onderzoek ten behoeve van voorliggend plan blijkt dat de geluidbelasting vanwege het spoor leidt 
tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai. De appartementen 
gelegen aan de Safariweg ondervinden een geluidbelasting hoger dan de wettelijke voorkeursnorm.
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht dienen, op grond van artikel 83 en artikel 110a van 
de Wet Geluidhinder, een besluit te nemen ter vaststelling van Hogere grenswaarden Geluid van 68 
dB. Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Geluid wordt voorbereid door de ODRU en gelijktijdig 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft 
gelegen zal de ODRU, met inachtneming van eventuele zienswijzen, een definitief besluit nemen.
Het besluit Hogere grenswaarden Geluid dient te zijn verleend alvorens de gemeenteraad het 
bestemmingsplan “Bisonspoor P2 en P3” kan vaststellen.

Er zijn echter wel dove gevels en andere akoestische maatregelen noodzakelijk om aan het hogere 
waardenbeleid van de gemeente te kunnen voldoen en aan de geluidnormen. Hier dient door de 
ontwikkelende partij rekening mee worden gehouden.

3. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) noodzakelijk
Op grond van geldende wetgeving moet in onderhavige situatie eerst een m.e.r.-aanmeldnotitie 
worden opgesteld, op grond waarvan uw college dient te besluiten of een milieueffectrapportage 
benodigd is voor de ontwikkeling. De initiatiefnemer heeft daarop een aanmeldnotitie opgesteld. Op 
grond van deze m.e.r.-aanmeldingsnotitie met kenmerk 0417703.00, d.d. 23 november 2017 (bijlage 
4), kan worden geconcludeerd dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten, dan wel door 
mitigerende maatregelen worden ondervangen.

Kanttekeningen
Er wordt nog onderzocht welke stedenbouwkundige randvoorwaarden nog directer kunnen worden 
door vertaald in de planregels. Hiervoor zal het bestemmingsplan worden voorgelegd aan de 
huisadvocaat. Gevraagd wordt om te oordelen of de beeldkwaliteit zoals opgenomen in het 
stedenbouwkundig kader voldoende is gewaarborgd en zo niet op welke wijze dit gewijzigd kan 
worden waarbij voldoende flexibiliteit blijft voor het verder ontwerpen van het gebouw. Deze 
eventuele verdere uitwerking van de planregels zal dan bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
worden meegenomen.

Gezien het woningbouwbeleid van de gemeente en een bestaand groot tekort aan de huurwoningen 
in het middensegment en sociaal is sturing via het bestemmingsplan op het realiseren van dit 
huurwoningsegment wenselijk. Een aanleiding voor deze wens is ook de parkeernorm die in het 
plangebied wordt gehanteerd. Die houdt verband met de keuze van het type woningen. Ook hier 
betreft het een punt dat ten behoeve van het vast te stellen bestemmingsplan nader wordt 
onderzocht.

Uitvoering
Na een positief besluit van uw college wordt er kennis gegeven in de Staatscourant en het 
Gemeenteblad van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Met een wijkbericht zullen 
de omwonenden worden geïnformeerd over de terinzagelegging en de informatie die via de website 
www.bisonspoor2020.nl te raadplegen is.

Communicatie en Participatie
Met ingang van 24 augustus 2018 zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage 
worden gelegd en kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Na afloop van deze periode zullen de ingediende zienswijzen worden geïnventariseerd en volgt de 
beantwoording/ verwerking hiervan die aan de raad wordt voorgelegd.
Voorafgaande aan de terinzagelegging worden de omwonenden digitaal en via de post geïnformeerd 
over de terinzagelegging en de mogelijkheden die ze hebben om bezwaar te maken. Daarnaast zal 
een tweetal informatieavonden worden gehouden. Dit conform de stappen die zijn opgenomen in het 
“Spoorboekje Ruimtelijke Plannen”.
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Raadsinformatiebrief
Zie bijlage 4

Financiële paragraaf
In het kader van kostenverhaal betaalt de initiatiefnemer aan de gemeente een bijdrage ten behoeve 
van de planbegeleiding en het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Dit is geregeld in de 
reeds afgesloten eerste fase van de planontwikkeling waarin de anterieure 
samenwerkingsovereenkomst is gesloten. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan 
zelf en de benodigde onderzoeken zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Juridische paragraaf
Het in overeenstemming met art 3.1.1. Bro verplichte vooroverleg is gevoerd. Voor de inhoud hiervan 
wordt verwezen naar de Nota overleg.
Met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan neemt de eigenlijke juridische procedure 
een aanvang. Tijdens de periode van zes weken terinzagelegging kan een ieder reageren op het 
ontwerp met een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor. Voor het 
bestemmingsplan wordt de zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Awb gevolgd 
die met alle rechtswaarborgen is omkleed.

Rlsicoparagraaf
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan kunnen diegenen die menen dat zij door de nieuwe 
regeling financiële schade oplopen een verzoek om vergoeding van planschade indienen. De 
gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn, worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Hierover zijn in de anterieure 
samenwerkingsovereenkomst afspraken vastgelegd.

Duurzaamheidsaspecten
Bij de nieuw te bouwen woontoren wordt uitgegaan van de huidige wettelijk eisen met een 
energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0,4. De bouw is gepland in de periode 2019 - 2022. In de 
samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de haalbaarheid van verdergaande 
duurzaamheidseisen (EPC 0,0 of Nul op de Meter) zal worden onderzocht.
In de samenwerkingsovereenkomst zijn aanvullende afspraken gemaakt om opties als WKO, 
energiebesparing en zonnepanelen nader te onderzoeken. Afgesproken is dat Bisonspoor voorbereid 
zal zijn om in de toekomst zonder aardgas te functioneren. Met name voor de winkels en de 
bestaande woningbouw is dat nu nog onduidelijk.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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