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Besluit college CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Instemmen met de 'Nota van beantwoording overlegreacties’ en de in hoofdstuk 4 van de 

Nota van beantwoording voorgestelde wijzigingen.
2. Instemmen met het overslaan van de inspraak op het bestemmingsplan omdat de enige 

belanghebbende aangegeven heeft geen bezwaar te hebben tegen het plan.
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenkade 8, Maarssen’ met het digitale ID 

IMRO.NL.1904.BPVeenkade8MRS-OW01 vaststellen.
4. Het ontwerpbestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen vrijgeven en gedurende 6 weken ter 

inzage leggen voor zienswijzen conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
5. Het ontwerpbestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen ter kennisname brengen aan de raad.

TOELICHTING

Inleiding
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de herstructurering van het perceel aan de 
Veenkade 8, te Maarssen. De herstructurering betreft de sloop van de bestaande woning op het 
perceel en de ontwikkeling van een nieuwe woning elders op het perceel.
Op het perceel ligt een woning die gedateerd is en niet meer voldoet aan de woonwensen van de 
eigenaren. Daarom wensen de eigenaren een nieuwe woning te ontwikkelen die ruimer is en die 
voldoet aan de moderne comforteisen. In samenhang met deze herstructurering wordt de ruimtelijke 
kwaliteit versterkt.
De realisatie van de nieuwe woning kan niet vergund worden op basis van het vigerende 
bestemmingsplan. Zo overschrijdt het bouwplan van de nieuwe woning de bestaande bouwgrenzen. 
Ten behoeve van het initiatief moet daarom een nieuw bestemmingsplan voor de locatie worden 
opgesteld waarin de toekomstige situatie wordt vastgelegd. Met dit bestemmingsplan wordt een 
juridisch planologisch kader geboden op basis waarvan de gewenste woning mogelijk gemaakt kan 
worden.

Argumenten
Vigerende bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan is ‘Landelijk Gebied Maarssen’, vastgesteld 17 december 2013.
De bestemming ter plaatse is Wonen, artikel 21 en Tuin, artikel 18. Daarnaast gelden een aantal 
dubbel bestemmingen. Het perceel kent samen met de buren van Veenkade 10, één bouwvlak 
waarbinnen 2 woningen gebouwd mogen worden.
De eigenaar van Veenkade 8 wil zijn bestaande woning slopen en herbouwen op een andere plek op 
het perceel. Deze plek ligt niet binnen het bestaande bouwvlak. Door de verplaatsing van de woning 
wordt de situatie op het erf verbeterd. De woning komt verder van het water te liggen en de doorzicht 
langs het water wordt verbeterd. Er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen het verplaatsen van de 
woning en het aanpassen van het bouwvlak.

Vooroverleg
Het vooroverleg heeft plaatsgevonden met de provincie Utrecht, Waternet en ODRU.
De opmerkingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Zie bijlage 2 Nota van beantwoording 
overlegreacties.

Bestemmingsplan ter inzage leggen
De volgende stap om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan is publicatie op ruimtelijke 
plannen om een ieder gedurende 6 weken de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen.
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De start van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant op de gemeentelijke 
website en overheid.nl. Daarnaast komt er een mededeling in de digitale nieuwsbrief.
Het bestemmingsplan en de bijlagen worden ter kennisname gebracht van de raad.

Kostenverhaal
Voor dit plan is een planschade overeenkomst afgesloten. Hiermee kan eventuele plan- en 
nadeelschade op de aanvrager worden verhaald. De kosten voor de gemeente worden gedekt uit de 
leges voor het bestemmingsplan.

Geen besluit m.e.r.-beoordelina nodig
De ODRU heeft in haar beoordelingsnotitie van 12 maart 2018 aangegeven dat er geen m.e.r- 
aanmeldnotitie nodig is voor dit plan omdat het geen stedelijke ontwikkeling betreft als bedoeld in 
categorie D.11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.

Geen Nota van uitgangspunten
Omdat het een postzegelbestemmingsplan betreft voor het vervangen van één woning en passend 
binnen het gemeentelijk beleid is geen Nota van Uitgangspunten zoals beschreven in het 
“Spoorboekje Ruimtelijke plannen” opgesteld.

Kanttekeningen
In de huidige situatie heeft de aanvrager samen met zijn buren aan de Veenkade 10 één bouwvlak 
waarbinnen 2 woningen mogen worden gerealiseerd. Beide woningen zijn aanwezig. De woningen 
zijn niet aan elkaar gebouwd. Op de verbeelding zijn dit nu twee bouwvlakken geworden. Dit betekent 
dat het bestemmingsplan ook een aanpassing tot gevolg heeft voor (de eigenaren van) de woning 
Veenkade 10.

Uitvoering
Het plan zal met ingang van vrijdag 25 mei 2018 6 weken ter inzage gelegd worden voor zienswijzen. 
Gedurende die periode kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Het streven is het 
bestemmingsplan na de zomer te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Communicatie en Participatie
Voorgesteld wordt de inspraak over te slaan. Het betreft een bestemmingsplan met weinig impact. De 
buren van nr 10 zijn al door de aanvrager geïnformeerd. Iedereen kan tijdens de 
terinzageleggingsperiode een zienswijze indienen.
Omdat het een bestemmingsplan betreft met weinig impact wordt er geen inloopavond 
georganiseerd.

Raadsinformatiebrief
Er wordt een postzegelbestemmingsplan voorbereid om de woning aan de Veenkade 8 op het 
perceel te kunnen verplaatsen. De vorm van het huidige bouwvlak laat de nieuwe situering niet toe. 
Het bouwvlak zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. Hiermee verbetert de ruimtelijke situatie 
op het erf en kan een nieuwe duurzame woning worden gerealiseerd.
Wij hebben besloten het ontwerp bestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen met ingang van vrijdag 
25 mei tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage te leggen. In die periode is het voor eenieder 
mogelijk een zienswijze in te dienen. Na behandeling van de eventuele zienswijzen zal het plan ter 
vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Financiële paragraaf
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden door de aanvrager gedragen en de 
gemeentelijke kosten voor de procedure zijn gedekt door de legesinkomsten.
Met de aanvrager is een planschadeovereenkomst gesloten.
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Juridische paragraaf
Op de bestemmingsplanprocedure is afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3,4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Hierin zijn onder andere voorschriften opgenomen 
voor de wijze van publiceren en het ter inzage leggen van het bestemmingsplan.

Risicoparagraaf
Het is mogelijk een beroep in te dienen bij de Raad van State tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Beroep kan alleen worden ingediend indien belanghebbenden een zienswijze 
hebben ingediend. Beroep is ook mogelijk door degenen die geen zienswijzen hebben ingediend 
indien het bestemmingsplan dat wordt vastgesteld afwijkt van het ontwerp bestemmingsplan zoals we 
dat nu ter inzage leggen.

Duurzaamheidsaspecten
In hoofdstuk 4.9 van het bestemmingsplan wordt ingegaan op de duurzaamheid. Bij de aanvraag 
omgevingsvergunning van de woning zal aangetoond moeten worden dat deze voldoet aan het 
gemeentelijk beleid.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten
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