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Plan van Aanpak

Gerritjan Leunenberg

To'l^'advL met In “^n^mlng ven het
-

„„ Harmonieplein

“"eTordS’l u"van"het bestemmingsplan «aarssen Centrum.

Advies le nemen oesiuit
1. Het Plan van Aanpak Bestemmingsplan Maarssen Centrum vaststellen.
2. De voorbereiding voor het bestemmingsplan starten met het opstellen van een Nota van
Uitgangspunten.
3. Het Plan van Aanpak ter kennisname brengen van de raad conform het spoorboekje.
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TOELICHTING

Inleiding
Het centrumgebied van Maarssen is een bestemmingsplan dat nog niet op www.ruimtelijkeplannen.nl
als digitaal plan terug te vinden is. Het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht (dat zich op het
centrum gebied richt) dat op 1 juli 2008 is vastgesteld en op 27 januari 2009 onherroepelijk is
geworden, viel nog net in de periode dat een digitaal ontsloten bestemmingsplan nog niet verplicht
was. Inmiddels zijn vrijwel alle bestemmingsplannen van de gemeente nu digitaal ontsloten en is het
wenselijk dit nu ook te regelen voor het centrumgebied. In aanloop naar het omgevingsplan is de
verplichting tot actualisatie van de bestemmingsplannen komen te vervallen voor plannen die al
digitaal beschikbaar zijn. Dit bestemmingsplan voldoet hier nog niet aan. Om het plan mee te kunnen
nemen in een omgevingsplan zal dit bestemmingsplan daarom nog geactualiseerd moeten worden
zodat het voldoet aan de digitale eisen.
Tot slot is er de wens om het centrumgebied een facelift te geven, waarbij met name wordt gekeken
hoe de leefbaarheid in het centrum kan worden vergroot. Hiervoor zijn diverse beleidsstukken
opgesteld. Het bestemmingsplan moet in ruimte gaan voorzien om de verschillende beleidswensen
tot uitvoering te kunnen brengen.
Argumenten
Plan van Aanpak als start
Om de procedure van totstandkoming van het bestemmingsplan op te starten is een Plan van
Aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA wordt kort ingegaan op de kaders en uitgangspunten voor het
opstellen van het bestemmingsplan en de organisatie en het proces. Als uw college in kan stemmen
met het PvA zal de procedure voor het bestemmingsplan gestart worden met het opstellen van een
Nota van Uitgangspunten (NvU) met de bewoners, ondernemers en de raad. In de Nota van
Uitgangspunten wordt aan de hand van verschillende thema’s een beeld gegeven van het vigerende
beleid, de huidige situatie en worden beleidsuitgangspunten voorgelegd. De Nota van
Uitgangspunten zal ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Waarom moet het bestemmingsplan worden herzien?
Digitale raadpleeqbaarheid van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is nog niet digitaal raadpleegbaar via het landelijke systeem voor ruimtelijke
plannen. Hierdoor kan het nu niet meegenomen worden in het omgevingsplan. Het is daarom nodig
het bestemmingsplan te herzien en te updaten naar de laatste (digitale) standaards.
Nieuw beleid
De laatste jaren is voor het centrum en de daarbij behorende functies nieuw beleid opgesteld o.a.
voor detailhandel, evenementen en verkeer. Dit moet worden ingebed in het bestemmingsplan.
Uniformering regels
De laatste tijd is er gewerkt aan uniformering van de bestemmingsplanregels. De bijgewerkte regels
zullen (zoveel mogelijk) meegenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan. Daar waar dit zou
kunnen leiden tot planschade wordt gekeken wat de beste optie is.
Kanttekeningen
Horecabeleid
Recent is door de raad aangegeven dat het onlangs opgestelde horecabeleid nog niet voldoende
aansluit bij de wensen van ondernemers en omwonenden. In het gebied Maarssen Centrum zijn een
groot aantal horecaondernemingen. Voorlopig zullen deze conform het geldende horecabeleid
worden meegenomen in het bestemmingsplan. Als gedurende het proces nieuw beleid wordt
vastgesteld zal dit de basis worden voor het nieuwe bestemmingsplan.
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Project Harmonieplein
Het gebied van het project Harmonieplein valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan
Maarssen Centrum. Voor de verschillende delen van het project worden aparte bestemmingsplannen
gemaakt. De project bestemmingsplannen voor Harmonieplein worden niet meegenomen in de
bestemmingsplanherziening van Maarssen Centrum.
Uitvoering
Na de vaststelling van het Plan van Aanpak door het college zal in het voorjaar 2019 de participatie
gestart worden voor de Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten (NvU), met de
beslispunten daarin vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Maarssen Centrum. De
verwachting is dat in het voorjaar van 2019 het voorontwerpbestemmingsplan gereed is voor de
inspraak en het vooroverleg.
Communicatie en Participatie
In het PvA wordt aangegeven hoe we om willen gaan met de participatie op de NvU. Er wordt een
aantal workshops georganiseerd voor bewoners en ondernemers om over de harde en zachte
uitgangspunten te praten. Ook zal een sessie met de raad worden georganiseerd. De
bewonerscommissie, MOL, Ondernemersvereniging en Vechtplassencommissie zullen betrokken
worden bij de opzet van de participatie.
Daarna zal de NvU worden afgerond en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief
Het college wil het bestemmingsplan Maarssen Centrum herzien om voorbereid te zijn op de
Omgevingswet. Het bestemmingsplan voldoet nu nog niet aan de laatste digitale standaards en moet
daarom nog een keer worden geactualiseerd. Om de procedure te starten is een Plan van Aanpak
opgesteld. In het Plan van Aanpak wordt kort ingegaan op de kaders en uitgangspunten voor het
opstellen van het bestemmingsplan en de organisatie en het proces. We zullen starten met het
opstellen van een Nota van Uitgangspunten waarin de beleidskaders en uitgangspunten in overleg
met bewoners, ondernemers en de raad verder uitgewerkt worden. De Nota van Uitgangspunten met
eventuele beslispunten zal u ter besluitvorming worden voorgelegd.
Financiële paragraaf
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt uit de post
‘bestemmingsplannen’ van de begroting.
Juridische paragraaf
Het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en het voorontwerp bestemmingsplan zijn geen
onderdeel van de juridische procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan zoals
aangegeven in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Risicoparagraaf
In de voorbereidingsfase is nog geen sprake van formele besluiten. Het vaststellen van het PvA is
niet op rechtsgevolg gericht.
Duurzaamheidsaspecten
De duurzaamheidsaspecten voor het plangebied zullen terugkomen in de NvU.
Ook zal in de toelichting op het bestemmingsplan aandacht besteed worden aan duurzaamheid. In
deze paragraaf zal de laatste stand van zaken beschreven worden van het gemeentelijk beleid voor
duurzaamheid.
Overige aspecten
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Er zijn geen overige aspecten.
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