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1. Ontwerpwijzigingsplan 
Tuinbouwweg 19a en 19b

2. Advies landschap en cultuurhistorie

Besluit college
Conform advies met redactionele aanpassing in het collegevoorstel. Tekstmandaat wethouder Klomps.

Advies te nemen besluit
1. Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 19a en 19b te Maarssen en vrijgeven 

voor de terinzagelegging op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke verordening en afdeling 3.4 
Algemene wet bestuursrecht.

2. De periode van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke verordening laten 
samenlopen met de terinzageleggingsperiode van het ontwerpwijzigingsplan.

3. Indien geen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpwijzigingsplan, teammanager 
Omgevingskwaliteit mandateren het wijzigingsplan Tuinbouwweg 19a en 19b te Maarssen vast te 
stellen.
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Inleiding
Initiatiefneemster is voornemens het perceel Tuinbouwweg 19a en 19b te Maarssen te 
herontwikkelen. Op dit perceel is momenteel een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Het plan is om een 
groot deel van de kassen te slopen en in de resterende kassen een natuurgeneeskundig 
gezondheidscentrum te vestigen. De overige gronden krijgen een groenblauwe invulling behorend bij 
het natuurgeneeskundig gezondheidscentrum en gaan fungeren als overgang naar het 
achterliggende recreatiegebied rond de Kleine Plas.
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Huidige situatie Tuinbouwweg 19a en 19b Maarssen

Het college heeft op 13 december 2016 besloten dat onder voorwaarden met dit initiatief kan worden 
ingestemd en dat deze voorwaarden middels een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan 
“Maarsseveense Plassen e.o.” worden meegenomen.
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan, inclusief de wijzigingsbevoegdheid voor dit perceel, op 
30 januari 2018 vastgesteld.

Deze wijzigingsbevoegdheid luidt als volgt:

Artikel 3.6.3 Ten behoeve van helperceel Tuinbouwweg 19a en b
Burgemeester en wethouders zijn, als sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging van een ter 
plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen naar de 
bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding 'maatschappelijk', ‘Tuin’, 'Agrarisch met waarden' zonder 
bouwvlak en/of 'Natuur' ten behoeve van het herbestemmen van de bestaande agrarische 
bedrijfswoning naar 'Wonen' en het mogelijk maken van een natuurgeneeskundig 
gezondheidscentrum, met dien verstande dat:
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a.

b.

c.

d.

e.

g-

h.

de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat het agrarische bedrijf de agrarische 
activiteiten geheel heeft beëindigd en uit een advies van een agrarisch deskundige blijkt dat er 
niet langer sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf;
de voormalige bedrijfswoning aanwezig blijft op de bestaande locatie tenzij het voor de 
bedrijfsvoering van omliggende (agrarische)bedrijven beter is de woning anders te situeren; 
het natuurgeneeskundig gezondheidscentrum is toegestaan binnen de voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing tot maximaal 1.000 m^;
met uitzondering van het onder sub b en c genoemde wordt de rest van de bouwwerken 
gesloopt;
het parkeren ten behoeve van het natuurgeneeskundig gezondheidscentrum dient te worden 
opgelost op eigen terrein. De normen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse 
Vecht 2013 gelden hierbij als uitgangspunt;
het wijzigen van de bestemming mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen;
het wijzigen van de bestemming aanvaardbaar is vanuit een oogpunt van een milieuhygiënisch
verantwoord woon- en leefklimaat;
er dient te worden voorzien in landschappelijke inpassing;
de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden moeten worden behouden dan wel 
worden versterkt;
het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen op grond van een 
inrichtingsplan, schriftelijk advies in bij ter zake deskundigen met betrekking tot de vraag of aan 
het bepaalde onder artikel 3.6.3 sub i wordt voldaan.
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Toekomstige invulling
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Argumenten
Collegewerkprogramma
Dit voorstel draagt bij aan de programma’s 4 “Sociaal” en 5 “Samenleving” van het 
Collegewerkprogramma, omdat initiatiefneemster op eigen kracht in haar bestaan blijft voorzien en dit 
plan bijdraagt aan een vitaal platteland.

Voorwaarden wijzigingsbevoegdheid
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid:
Ad a

Ad b 
Ad c

Add 
Ad e 
Adf/g

Adh 
Ad i/j

Uit het advies (bijlage 2 van het bestemmingsplan) blijkt dat er geen perspectief is voor het 
bedrijf op deze locatie.
De bedrijfswoning wordt niet verplaatst en blijft bewoond door initiatiefneemster.
De oppervlakte van het natuurgeneeskundig gezondheidscentrum wordt niet groter dan 
1.000 m^. En wordt opgericht binnen de bestaande bebouwing.
De overige bouwwerken worden gesloopt.
De parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein en er wordt voldaan aan de GWP. 
Uit toelichting paragraaf 4.2.5 blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van 
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen en aanvaardbaar is 
vanuit het oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat. Dit is ook 
bevestigd door de ODRU.
Het landschappelijke inrichtingsplan is als bijlage bij het bestemmingsplan toegevoegd.
Uit het advies van de deskundige blijkt dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
worden versterkt.

Vooroverleg 3.1.1 Besluit ruimtelijke ontwikkeling (Bro)
Het moederplan, waarin deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, is reeds in het kader van 
vooroverleg voor advies voorgelegd. Er zijn destijds geen opmerkingen over deze 
wijzigingsbevoegdheid gemaakt. Op basis van artikel 1.1.1, lid 4 Bro geldt de vooroverlegverplichting 
ook voor wijzigingsplannen.
Uit het oogpunt van procedurele efficiëntie is het wenselijk de periode voor advies te laten 
samenvallen met de zienswijzenperiode. De verwerking van eventuele opmerkingen van de 
instanties op het ontwerp kunnen bij de wijzigingsplanvaststelling worden meegenomen.

Kanttekeningen
Indien er niet meegewerkt wordt aan dit verzoek zullen de verouderde kassen in dit landschappelijk 
gebied blijven staan. Het huidige bedrijf zal geen ontwikkeimogelijkheden hebben en dit kan, volgens 
het advies van de deskundige, leiden tot bedrijfsbeëindiging.

Uitvoering
Na instemming van het college met het ontwerpwijzigingsplan zal het ter visie worden gelegd, zodat 
conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke verordening (Wro) en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) er gedurende 6 weken zienswijzen ingediend kunnen worden. Tevens wordt het plan aan 
diverse instanties gestuurd in het kader van vooroverleg.

Communicatieparagraaf
Via de gebruikelijke weg op de gemeentewebsite en in de officiële mededelingen wordt melding 
gedaan dat het ontwerpwijzigingsplan ter visie ligt. Tevens wordt de aanvrager van de 
bestemmingswijziging op de hoogte gebracht van het besluit van het college over het 
ontwerpwijzigingsplan.

Pagina 4 van 5



gemeente

SlichisG
lUcchi

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Maarsseveense Plassen e.o.” vastgesteld waarin de 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Het is een bevoegdheid van het college om het 
bestemmingsplan te wijzigen. Gelet hierop is er geen aanleiding om de raad apart hierover te 
informeren.

Financiële paragraaf
Op grond van wettelijke vereisten moeten de kosten van de wijzigingsplanprocedure worden gedekt. 
Hiervoor wordt conform de legesverordening van de gemeente het daarbij behorende legestarief in 
rekening gebracht. Tevens is met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten.

Juridische paragraaf
Op basis van artikel 3.9a Wro en afdeling 3.4 Awb zal het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd worden. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. 
Tevens zal op basis van artikel 3.1.1 Bro het verplichte vooroverleg met diverse instanties gevoerd 
worden,

Risicoparagraaf
Er zitten geen risico-aspecten aan dit voorstel.

Duurzaamheidsaspecten
Indien er wordt meegewerkt aan dit verzoek zullen verouderde kassen gesloopt worden en zal het 
perceel groen en landschappelijk worden ingericht.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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