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ontwerpbestemmingsplannen 
Harmonieplein Kindcentrum en Zuidblok 
en onderzoeken, m.e.r. 
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Advies te nemen besluit
1. Instemmen met de ontwerpbestemmingsplannen Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar (IDN 

NL.IMRO.1904.BPHarmplKindcenMRS-OW01) en Harmonieplein Zuidblok (IDN 
NL.IMRO.1904.BPHarmplZdblokMRS-OW01) en deze stukken, samen met de stukken voor 
Hogere Grenswaarden en het milieu effect rapportage- beoordelingsbesluit, 6 weken ter inzage 
leggen voor zienswijzen in het kader van afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening;

2. Vaststellen van het bijgevoegde milieu effect rapportage -beoordelingsbesluit;
3. Voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan vaststellen omdat er een anterieure overeenkomst is 

gesloten met de initiatiefnemer/grondeigenaar en voor de gronden van de gemeente een 
Grondexploitatie (GREX) geldt;

4. De stukken ter kennis brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Op 7 maart 2017 heeft de raad, na een uitgebreid participatief traject, ingestemd met het 
stedenbouwkundig plan “Harmonieplein”. Het gebied ligt in het hart van Maarssen-Dorp en wordt 
globaal begrensd door de Bolensteinsestraat, de Bolensteinseweg, de Gaslaan en het 
Harmonieplein. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is een aantrekkelijk dorpsplein voor 
Maarssen-Dorp te realiseren. Er is ruimte voor verschillende centrumfuncties zoals wonen, onderwijs, 
gezondheidszorg, cultuur, lichte horeca (bv daghoreca) en dienstverlening. Op het plein is ruimte 
voor speelvoorzieningen en activiteiten zoals een weekmarkt. Op deze manier krijgt dit deel van het 
dorp, dat grenst aan het beschermd dorpsgezicht, een belangrijke en gewenste kwaliteitsimpuls. 
Verder is gekeken naar de verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen.

Het programma van de gebiedsontwikkeling ziet er als volgt uit:
1. Het Kindcentrum (0-12 jaar) waarin twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO 

worden gehuisvest. Er komt een inpandige gymzaal die ook na schooltijd gebruikt kan worden. 
Verder wordt een (semi-openbaar) schoolplein en een speelplein voor de kinderen van 0-4 jaar 
aangelegd. Er zijn voldoende parkeerplaatsen (ook voor minder validen) voor auto’s en fietsen en 
een kiss&ride-strook.

2. In het Zuidblok worden 36 sociale huurwoningen gerealiseerd, die in eerste instantie gebruikt 
worden als 35 sociale zorgwoningen en een woonkamer (gezamenlijke ruimte). Verder komen er 
4 grondgebonden koop woningen. De karakteristieke villa (Groene Kruis gebouw) aan de 
Gaslaan wordt in oude luister hersteld en als woning verkocht. Er komen ook 9 koop 
appartementen met in de plint een centrumfunctie. Daarnaast worden voldoende parkeerplaatsen 
(ook voor minder validen) gerealiseerd op eigen terrein aan de achterzijde van de bebouwing.

3. Het Noordblok heeft een voorlopige invulling bestaande uit ca. 31 woningen (appartementen), 
lichte vorm van horeca, maatschappelijke functies (zoals een bibliotheek, gezondheidszorg, 
apotheek) en voldoende (openbare) parkeergelegenheid (ook voor minder validen). Binnen dit 
deelgebied zijn maatschappelijke voorzieningen gepland op zowel de begane grond (plint) als, 
naar verwachting, op de verdiepingen. Als de maatschappelijke functies ook op de verdiepingen 
komen dan worden minder appartementen gerealiseerd. Het Noordblok kan qua invulling nog 
wijzigen omdat de aanbestedingsprocedure nog moet worden doorlopen en er ontwikkelingen 
rond het Noordblok zijn die invloed hebben op de invulling.

4. Het Dorpsplein en de rest van de openbare ruimte wordt aantrekkelijk en duurzaam ingericht.
Het doel is een levendig dorpsplein te maken met een minimale breedte van 25 meter. Dit plein is 
geschikt voor zonnige horecaterrassen, spelende kinderen, markten, evenementen en festivals. 
Er is aandacht voor de opvang van regenwater en de aanleg van aantrekkelijk groen. Ook is er 
aandacht voor minder validen en het stallen van fietsen. De monumentale paardenkastanjeboom 
op het schoolplein van Het Kompas wordt behouden en zal zorgvuldig worden ingepast in de 
nieuwe openbare ruimte. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen (dus bovenop de gestelde 
GWP-norm van de ontwikkeling) gerealiseerd voor het centrum van Maarssen.

Bestemmingsplannen
Het stedenbouwkundig plan is verder uitgewerkt naar drie ontwerpbestemmingsplannen. Er is 
gekozen voor drie losse bestemmingsplannen omdat de ontwikkeling gefaseerd wordt uitgevoerd. 
Door voor losse plannen te kiezen zal het ene plan het andere qua tijdspad niet onnodig ophouden. 
Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:
1. Kindcentrum 0-12 jaar Harmonieplein
2. Zuidblok Harmonieplein
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3. Noordblok Harmonieplein
De ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum en Zuidblok zijn nu klaar om de wettelijke 
vaststellingsprocedure te doorlopen. Het (concept)ontwerpbestemmingsplan voor het Noordblok zal 
naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 worden opgesteld.
De concept ontwerpbestemmingsplannen Kindcentrum en Zuidblok zijn in het kader van vooroverleg 
voorgelegd aan de klankbordgroep, de Provincie, het waterschap (Waternet), VRU, Gastransport en 
de ODRU. Hun opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve ontwerpplannen.

Argumenten
Dit besluit draagt bij aan een gemeente waar je prettig kan werken, winkelen en wandelen, omdat het 
de leefbaarheid van Maarssen Dorp verbetert (Programma 5 Samenleving Collegewerkprogramma). 
Leegstaande panden worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen die de levendigheid in 
het centrum bevorderen. Zie hieronder een nadere uiteenzetting van de argumenten.

1. Er wordt uitqeqaan van een gedifferentieerd woninqbouwproaramma en er wordt aangesloten op 
de lokale en regionale woningbehoefte.
De gemeenteraad heeft op 1 juni 2016 de Woonvisie Stichtse Vecht 2017-2022 vastgesteld en 
de lokale en regionale woningbehoefte geprognosticeerd. Een geactualiseerde Woonvisie (2017- 
2022) ligt op dit moment voor vaststelling bij de gemeenteraad. In de provinciale structuurvisie 
2013-2028 wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1800 woningen tot 2028. De 
gemeentelijke Woonvisie sluit hier op aan. Met de ontwikkeling van 50 woningen in het Zuidblok 
en circa 31 in het Noordblok wordt aan deze opgave tegemoet gekomen. De ontwikkeling 
voorziet in grondgebonden woningen, appartementen en zorgappartementen. Er is sprake van 
een gedifferentieerd aanbod. Het aantal kleinere woningen is ruim vertegenwoordigd binnen 
deze ontwikkeling.

2. Er wordt voldaan aan de opgave voor 30% sociale woningbouw.
Er worden binnen dit plan ten minste 35 zorgappartementen gerealiseerd (36 als er geen 
gezamenlijke huiskamer komt) die binnen de sociale categorie vallen te weten sociale huur. Dat 
is meer dan 30% van het totale aantal woningen (50 woningen in het Zuidblok en circa 31 in het 
Noordblok) dat kan worden gerealiseerd. De zorg van de zorgappartementen zal naar 
verwachting worden geleverd door Careyn. Er is binnen deze totale ontwikkeling (nog) geen 
rekening gehouden met de verplichting van 20% midden huur zoals is opgenomen in de 
geactualiseerde Woonvisie. Wel is een ontheffingsregeling in het bestemmingsplan opgenomen 
met de mogelijkheid om een deel van de woningen die nu onder de categorie sociale huur vallen 
onder de categorie midden huur te brengen. Er wordt dan nog steeds uitgegaan van ten minste 
30% sociale huur.

3. Met dit plan krijgt dit deel van het dorp, dat grenst aan het beschermd dorpsgezicht, een 
belangrijke en gewenste kwaliteitsimpuls
Er wordt een aantrekkelijke omgeving met een logische stedenbouwkundige structuur 
gerealiseerd. Voor de gebouwen is een beeldkwaliteitsplan gemaakt zodat de architectuur goed 
aansluit op elkaar en op de omgeving. Daarnaast krijgt het dorp een fraai en levendig dorpsplein.

4. Met dit plan wordt door de bouw van het Kindcentrum optimaal en efficiënt gebruik gemaakt van 
de ruimte voor onderwijs.
Het Kindcentrum biedt ruimte voor twee basisscholen, BSO, KDV, een peuterspeelzaal en een 
gymzaal die ook na schooltijd gebruikt kan worden. De scholen krijgen elk een eigen vleugel 
waaraan zij hun eigen identiteit kunnen meegeven.

5. Er komen ook andere functies dan wonen zodat een hoogwaardig en levendig woon- en 
verbliifsgebied ontstaat.
Het is van belang dat het plein een levendig karakter krijgt. Het is gezien de bestaande 
langgerekte vorm van het totale winkelgebied van Maarssen-Dorp en het risico op leegstand niet
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gewenst veel nieuwe BVO voor detailhandel te maken. Daarom worden vooral functies gezocht 
die passen binnen het maatschappelijk en culturele spectrum (bijvoorbeeld bibliotheek, grafisch 
atelier, galerie, expositieruimte), gezondheidszorg en dienstverlening (makelaars, kapper, 
schoonheidssalon, afslankinstituut). Er is ook ruimte voor een lichte vorm van horeca zoals 
daghoreca/winkelondersteunende horeca of een restaurant (categorie h1 en hl).

6. Er wordt rekening gehouden met duurzaamheidseisen en klimaatadaptatie zoals opvanq en 
geleidelijke afgifte regenwater.

7. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd
De ontwikkeling moet voldoen aan de gestelde parkeernormen in het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoer Plan. Daarnaast wordt gekeken waar in het openbaar gebied extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd kunnen worden om de parkeerdruk in het centrumgebied te verminderen.

Onderzoeken
Om de ontwikkeling op de juiste wijze te kunnen onderbouwen zijn op grond van artikel 3.1.6 van het 
Besluit ruimtelijke ordening de nodige onderzoeken uitgevoerd. Deze maken onderdeel uit van de 
ontwerpbestemmingsplannen (zie bijlagen bij de bestemmingsplannen). Uit de bovengenoemde 
onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling uitvoerbaar is en voldaan wordt aan een goede ruimtelijke 
ordening en goed woon- en leefklimaat. De volgende aspecten willen we hier extra toelichten.

1. Parkeren
De gebiedsontwikkeling is getoetst aan het gemeentelijke verkeer en vervoerplan 2013 (deel B 
gemeentelijk parkeerbeleid 2015). De normen in dit beleid zijn afgeleid van de landelijke CROW. 
Het Harmonieplein wordt aangeduid als “menggebied”. Menggebieden zijn gebieden waar 
wonen, werken en winkelen in één gebied plaatsvinden. In een menggebied is sprake van veel 
dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn wordt 
uitgegaan van het moment dat de vraag het hoogst is. Voor de ontwikkeling van het 
Kindcentrum, Zuidblok en Noordblok worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd op eigen 
terrein en in het openbaar gebied. De totale ontwikkeling kan qua parkeren voldoen aan de 
gestelde normen (zie verder onder Kanttekeningen).

2. Akoestisch onderzoek schoolplein Kindcentrum
De geluidsgevolgen van het schoolplein van het Kindcentrum op de omgeving zijn onderzocht of 
speciale maatregelen moeten worden genomen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn geen 
wettelijke geluidgrenswaarden voor stemgeluid opgenomen. In de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering zijn wel toetsingscriteria opgenomen. Deze toetsingscriteria en de bestaande 
situatie zijn als basis genomen in het onderzoek waarbij het schoolplein voor de kinderen van 4 
t/m 12 jaar grenst aan het nieuwe Harmonieplein (zie stedenbouwkundig plan). Het gebied wordt 
getypeerd als een gemengd gebied.
Uit het onderzoek blijkt dat bij de bestaande woningen ten noorden van het Kindcentrum de 
geluidbelasting voldoet aan de toetsingscriteria. Het bestaande appartementencomplex aan de 
Gaslaan blijkt wel een te hoge geluidbelasting te ontvangen vanaf de eerste verdieping. Daar 
moeten extra maatregelen worden genomen om te kunnen voldoen aan de 
toetsingscriteria. De geluidbelasting bij het Zuidblok en Noordblok (nieuwbouw) voldoet ook niet 
aan de toetsingscriteria. In het bestemmingsplan worden daarom voor de nieuwbouw de 
volgende voorwaarden opgenomen:
• De geluidisolatie van de woningen zodanig zal zijn dat, bij gesloten ramen/deuren, wordt 

gegarandeerd dat het geluidniveau in de woningen vanwege het Kindcentrum niet hoger is 
dan 35 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 55 dB(A) 
voor het maximale geluidniveau;

• Ter plaatse van buitenruimten (balkons) in de gevel aan de zijde van het Kindcentrum met 
toepassing van (verhoogde) borstweringen wordt gegarandeerd dat de gevelbelasting achter
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het balkon niet hoger is dan 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau en 70dB(A) voor het maximale geluidniveau.

Voor de woningen aan de Gaslaan zal een overdrachtsmaatregel worden getroffen in de vorm 
van een geluidwerende voorziening (muur) van circa 2 meter langs die zijde van het schoolplein 
die aan de Gaslaan grenst. Daarnaast kunnen bij 11 ramen geluidsabsorberende cassettes voor 
de bestaande ramen worden geplaatst.
Voor het speelplein van de kinderen van 0 tot 4 jaar zijn vooralsnog geen maatregelen 
noodzakelijk. Het is wel mogelijk ook hier een overdrachtsmaatregel maken in de vorm van een 
geluidwerende voorziening (muur) van circa 2 meter tussen de naastgelegen woning en het 
speelplein.

3. Monumentale Kastanjeboom en overige flora en fauna
Om de monumentale Kastanjeboom die nu nog op het schoolplein van CBS Het Kompas staat te 
kunnen behouden is een Boom Effect Analyse gemaakt. In deze analyse wordt een aantal 
adviezen gegeven die ervoor moeten zorgen dat de boom de bouwactiviteiten doorstaat en ook 
voor de toekomst in de gezonde staat kan blijven als beeldbepalend groen. Bij de uitvoering van 
de bouw en de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de in de analyse 
genoemde adviezen. Daarnaast zijn binnen het plangebied huismussen waargenomen en binnen 
de bestaande bebouwing vleermuizen en gierzwaluwen aangetroffen. Voorafgaand aan de 
sloopwerkzaamheden zullen maatregelen getroffen moeten worden zodat deze dieren elders 
kunnen huisvesten (mitigerende maatregelen). Ook binnen de nieuwbouwplannen moet 
aandacht zijn voor de huisvesting van deze dieren.

4. Geluid wegverkeer
Voor wegverkeerslawaai is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Er 
moeten daarom hogere grenswaarden worden verleend voor het Kindcentrum en de woningen in 
het Zuidblok. Hiervoor ontvangt u een apart voorstel ten behoeve van besluitvorming.
• Kindcentrum; Hogere grenswaarde van ten hoogste 53 dB op de zuid- en westgevel
• Zuidblok: Hogere grenswaarde van ten hoogste 51 dB op de zuid- en westgevel.

5. M.e.r. beoordeling
Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Verder zijn geen nadelige milieugevolgen te 
verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan. Wel moeten enkele 
mitigerende maatregelen in acht worden genomen ten aanzien van de vleermuizen en 
gierzwaluwen en moet bij het ontwerpen van de gebouwen en openbare ruimte rekening worden 
gehouden met de beschermde flora en fauna. Daarom is vastgesteld dat voor de 
ontwerpbestemmingsplannen geen m.e.r.-rapport noodzakelijk is. Het m.e.r. beoordelingsbesluit 
is bijgevoegd als bijlage.

Kanttekeningen

1. Parkeergarage onder het plein is financieel niet uitvoerbaar
Het centrum van Maarssen-dorp kampt met een hoge parkeerdruk. De klankbordgroep heeft 
hiervoor aandacht gevraagd. Daarom worden waar mogelijk binnen het openbaar gebied extra 
parkeerplaatsen aangelegd. Met andere woorden: meer parkeerplaatsen aanleggen dan op 
grond van de GWP-norm voor de ontwikkeling noodzakelijk is. Hiermee is niet gezegd dat de 
hoge parkeerdruk voor het totale centrum is opgelost.
Andere (mogelijke) maatregelen om parkeerdruk te verlagen:
• Waar mogelijk optimalisatie van bestaande parkeervakken (gebied achter het haakgebouw);
• Invoeren van een blauwe zone om langparkeerders op bepaalde plekken te weren.
Het realiseren van een openbare ondergrondse parkeergarage onder het nieuwe dorpsplein is tot 
nu toe onuitvoerbaar gebleken. De aanleg en het beheer van een dergelijke voorziening is
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financieel niet haalbaar binnen de financiële kaders van deze ontwikkeling. Daar komt bij dat het 
totale parkeerbeleid voor het centrumgebied in dat geval moet worden gewijzigd. Er zal betaald 
parkeren moeten worden ingevoerd met een vergunningenstelsel voor bewoners van het 
centrum.

2. Terrassen
Het stedenbouwkundig plan biedt de mogelijkheid om op het nieuwe dorpsplein terrassen te 
maken. Deze functie zorgt voor een levendig plein. Terrassen kunnen echter overlast geven aan 
woningen. Bij de verdere uitwerking zal hier aandacht voor zijn.

Uitvoering
Het ontwerpbestemmingsplan wordt na instemming door het college 6 weken ter inzage gelegd in het 
kader van zienswijzen aan de gemeenteraad. Na afloop van de ter inzage termijn dienen de twee 
bestemmingsplannen binnen 12 weken te worden vastgesteld. Dit is een termijn van orde.
Het kan zijn dat op één van de twee bestemmingsplannen meer zienswijzen binnen komen met als 
mogelijk gevolg dat de vaststelling voor dat plan niet binnen 12 weken kan plaatsvinden.

Voorlopige planning
• Besluit B&W ontwerpbestemmingsplan
• Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 6 weken
• Vaststelling gemeenteraad
• Bestemmingsplan rechtskracht

9 april 2019
19-4-2019 t/m 31-5-2019 
oktober 2019 
november 2019

Voorlopige planning uitvoering bouwprojecten
• Kindcentrum voorlopig ontwerp gereed 2® kwartaal 2019 en start bouw medio 2020;
• Openbare Ruimte waaronder het dorpsplein voorlopig ontwerp gereed 2® kwartaal 2019, 

uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden;
• Zuidblok voorlopig ontwerp is gereed, start bouw Ie kwartaal 2020 (zie separaat voorstel inzake 

bouwplan).

Communicatieparagraaf
Voorafgaand aan deze bestemmingsplannen is het stedenbouwkundig plan Harmonieplein op 7 
maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan is interactief met 
betrokkenen in verschillende communicatierondes tot stand gekomen. Daarnaast is er een 
klankbordgroep in het leven geroepen waar een afvaardiging van direct omwonenden, een adviseur 
van de schoolbesturen en ondernemers zitting in hebben. De concept ontwerpbestemmingsplannen 
zijn tijdens de klankbordbijeenkomsten van 27 juni 2017 en 21 augustus 2017 besproken. Op 13 
maart 2019 is de laatste stand van zaken rond de ontwikkeling en bestemmingsplannen aan de 
klankbordgroep gepresenteerd.

Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen zal een informatieavond worden 
georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van en kunnen reageren op de 
plannen. Voor de verdere communicatie wordt, naast de gebruikelijke wettelijk verplichte 
communicatiemomenten, gebruik gemaakt van social media (gemeentelijke facebookpagina) en het 
voor dit project geïntroduceerde blog www.harmonieplein.info. De ter inzage legging van de 
ontwerpbestemmingsplannen wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via www.overheid.nl en de 
Staatscourant.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (zie bijlage) en via een speciale 
informatieavond.
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Financiële paragraaf
Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een grondexploitatie (GREX) geopend en er is een 
anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van het Zuidblok.

Naar verwachting kunnen de kosten voor de gemeente worden gedekt door de opbrengsten uit deze 
gebiedsontwikkeling.

De kosten bestaan uit:
1. de inbrengwaarde van de bibliotheek en de beide schoolgebouwen;
2. de voorbereid!ngskosten en de inrichting van de openbare ruimte binnen het gehele plangebied;
3. de kosten van de ruimtelijke procedures.

Ten aanzien van punt 3 worden de kosten voor de bestemmingsplanprocedure voor het deelplan 
Zuidblok in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Het deelplan Kindcentrum en Noordblok komen 
beiden ten laste van de grondexploitatie.

De opbrengsten bestaan uit:
1. een bijdrage van de ontwikkelaar van het deel ter plaatse van ’t Zand (anterieure overeenkomst);
2. een budget voor het voorbereiden van en inrichten van de buitenruimte;
3. de residuele grondwaarde van het Noordblok;
4. gemeentelijke bijdrage boekwaarde scholen.

Bij punt 3 willen wij er wel op wijzen dat marktontwikkelingen invloed kunnen hebben op de residuele 
grondopbrengst van het Noordblok.

Het project Zuidblok
Met de ontwikkelaar van het Zuidblok is een anterieure overeenkomst fase I en II afgesloten.
Hiermee is de bijdrage in de kosten (kostenverhaal) op basis van artikel 6.12 Wro door de 
initiatiefnemer verzekerd. De initiatiefnemer is naast het kostenverhaal ook verantwoordelijk voor de 
vergoeding van de mogelijke planschade.

Het project Kindcentrum
Het project Kindcentrum 0-12 jaar bestaat uit de vervangende nieuwbouw van Wereldkidz Bolenstein, 
CBS Het Kompas, de buitenschoolse opvang (BSO), de kinderopvang (KDV), peuterspeelzaal, de 
gymzaal, het (semi openbare) schoolplein, de parkeerplaatsen en kiss and ride strook. Dit project is 
een afzonderlijk project binnen de gebiedsontwikkeling waarvoor een aanvullend krediet is 
aangevraagd en waarvan de venwachte investeringskosten en versneld af te schrijven boekwaarden 
op 29 januari 2019 door de gemeenteraad zijn geaccordeerd.

Efficiënt bestaande budgetten inzetten
Bij herinrichting van de openbare ruimte wordt de riolering in de Bolensteinsestraat en op de 
Schippersgracht meegenomen. In de begroting 2019 zijn deze investeringen opgenomen in met 
name de investeringsplanning. Dit geldt ook voor de dekking voor de aanpassing van het fietspad. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Bij de 
verdere uitwerking van de openbare ruimte kan gekeken worden of er meer budgetten beschikbaar 
zijn die op de meerjarenplanning staan en kunnen worden meegenomen in de uitvoering van de 
grondexploitatie.

Juridische paragraaf
De ontwerpbestemmingsplannen worden ter inzage gelegd op grond van afdeling 3.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening. De bestemmingsplannen voldoen aan de huidige (digitale) eisen die gesteld 
worden door de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.
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Risicoparagraaf
Planschade
Als omwonenden op basis van de veranderende situatie een verzoek tot planschade indienen 
waarvan t.z.t. uit onderzoek blijkt dat deze gegrond zijn, dan worden deze kosten verhaald op de 
initiatiefnemer. Kosten die voortkomen uit het Zuidblok zijn voor rekening van Explorius. Door het 
sluiten van een anterieure overeenkomst zijn de financiële risico’s vanuit het bestemmingsplan 
Harmonieplein Zuidblok afdoende afgedekt. Voor de rest van het plangebied zijn wij vooralsnog 
verantwoordelijk. Hiervoor is in de grondexploitatie een post onvoorzien opgenomen. Op basis van 
de risicoanalyse is een bedrag bepaald voor deze post onvoorzien. Voor het overige verwijzen wij 
naar de grondexploitatie.

Duurzaamheidsaspecten
De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder)
De Ladder is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een 
motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. De 
behoefte aan een stedelijke ontwikkeling moet worden aangetoond. Op 1 juli 2017 is artikel 3.1.6 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. De 
gebiedsontwikkeling is getoetst aan de Ladder. De behoefte aan deze ontwikkeling binnen het 
stedelijk gebied is aangetoond.

Samen sterk in Duurzaamheid
De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en heeft haar visie vastgelegd in de 
duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020, Samen sterk in Duurzaamheid. Conform het 
vastgestelde beleid duurzaam bouwen in de geldende en geactualiseerde Woonvisie zal bij de 
plannen gebruik worden gemaakt van het instrument Gemeentelijk Programma Richtlijnen (GPR) 
Gebouw. Door GPR Gebouw toe te passen wordt onder meer nagedacht over duurzaamheid tijdens 
het ontwerpen en (ver)bouwen van gebouwen. In dit systeem zijn voor verschillende thema’s 
ambitieniveaus genoemd. Voor de thema’s Energie en Toekomstbestendigheid zal het plan moeten 
voldoen aan het ambitieniveau 8 en op de overige thema’s minimaal een 7.

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaam bouwen en zet maximaal in om de ambities 
vastgelegd in de Woonvisie en de geactualiseerde Woonvisie gerealiseerd te krijgen. De ontwikkeling 
van het Zuidblok zal voldoen aan de eisen van het bouwbesluit (EPC norm 0,4). Het 
woningbouwprogramma voor het zuidblok wordt volledig gasloos. Daarnaast worden er voor de 
koopwoningen en koopappartementen duurzaamheidspakketten aangeboden aan de kopers 
uitgaande van EPC 0 of NOM. Voor het Kindcentrum is bij het vaststellen van het programma van 
eisen ten aanzien van duurzaamheid besloten voor het uitgangspunt BENG en Frisse Scholen klasse 
B. Ook het Kindcentrum wordt gasloos.

Overige aspecten
De klankbordgroep heeft een aantal aandachtpunten meegegeven tijdens de verschillende 
vergaderingen. Het merendeel heeft betrekking op de uitvoerende fase. Wat betreft de zorgen over 
parkeerdruk zie onder kanttekeningen.
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