
Zeer geachte raads- en commissieleden, 
 
Ondergetekende, Marcel van Vredendaal, bewoner/eigenaar van Bolensteinsestraat 5-7 te 
Maarssen, wil gebruik maken van het (digitaal) spreekrecht voor ‘Bestemmingsplan 
Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar’.  

Spreker vertegenwoordigd primair de eigenaren/gebruikers van Bolensteinsestraat 14-18-
20-22, Bolensteinsestraat 38, Schippersgracht 17, Besselsesteeg 1, Harmonieweg 1-3-5 en  
Bolensteinsestraat 5-7 te Maarssen, Stichtse Vecht, die gezamenlijk een Zienswijze hebben 
ingediend.                   
Secundair ben een belangenbehartiger ‘Maarssen aan de Vecht’. 

Dank u dat ik (wij) u mag (mogen) spreken. 

Op de Agenda, punt 4, Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar.                  
Het Ontwerp bestemmingsplan benoemt: ‘Op basis van het geldende bestemmingsplan 
‘Maarssen aan de Vecht’ is het realiseren van de deelplannen Kindcentrum 0-12 jaar 
(deelgebied 1), Zuidelijk bouwblok (deelgebied 2), Noordelijk Bouwblok (deelgebied 3) en 
het dorpsplein en de rest van de openbare ruimte (deelgebied 3) niet toegestaan.       
Drie deelgebieden die het totale plangebied Harmonieplein evenals de daaraan grenzende 
bebouwing omvatten. Herziening van het Bestemmingsplan ‘Maarssen aan de Vecht’ is 
noodzakelijk. Mede door de herzieningstermijn voor het Bestemmingsplan ‘Maarssen aan de 
Vecht’,  het Besluit van de Raad is van 01-07-2008. 

Het stedenbouwkundig plan ‘Harmonieplein’ vormt de basis voor de bestemmingsplannen.  
Doel is om het gebied te ontwikkelen.                
In de ‘Reactie gemeente, Zienswijzennota.Kindcentrum.2401202.BW’ staat: ‘De 
gebiedsontwikkeling levert een ruimtelijke én functionele verbetering op voor dit deel van 
het centrum van Maarssen-dorp. Daarnaast kunnen we door het samenvoegen van functies 
en efficiënt dubbelgebruik, de grondopbrengsten maximaliseren en de exploitatie van de 
maatschappelijke functies verbeteren.        
Deels herleidbaar naar ‘1.1 Aanleiding en doelstellingen’ uit ‘Bestemming Maarssen ad 
Vecht_1 juli 2008_Toelichting’.                        
Voor het deelplan Kindcentrum 0-12 jaar (deelgebied 1), kan door burgemeester en 
wedhouders op de activiteit Afwijken van de Bestemming in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (WABO) worden besloten af te wijken van de voorschriften van 
het geldende bestemmingsplan. 

Doch niet voor het totale plangebied Harmonieplein.         
Door het vaststellen van het ‘Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar, 
deelgebied 1’ kunnen ruimtelijke zaken die specifiek zijn onderzocht en onderbouwd voor 
het Kindcentrum onomkeerbaar worden voor delen van en/of gehele plangebied ‘Maarssen 
aan de Vecht’.                 
Het plan Kindcentrum 0-12 moet zich richten op bouwperceel Kindcentrum 0-12.   
Dit deelplan Kindcentrum 0-12 kan en mag niet leidend zijn voor het gehele gebied 
‘Maarssen aan de Vecht’.  
Het bouwperceel Kindcentrum 0-12 kan en mag niet leidend zijn voor ‘het dorp Maarssen’. 



De doelstellingen van het plan ‘Harmonieplein’ zijn een zeer gering onderdeel van vele 
doelstellingen ‘Maarssen aan de Vecht’. 
De realisatie van het Kindcentrum 0-12 is niet het fundament van geheel ‘Maarssen aan de 
Vecht’. 
 
Geachte leden, 

- Wilt u de constateringen (laten) benoemen toegespitst wat voor het betreffende 
deelgebied 1, Kindcentrum 0-12 niet is toegestaan vanuit het Bestemmingsplan 
‘Maarssen aan de Vecht’. 

- Wilt u (laten) benoemen welk deel van de onderzoeken én welk deel van de 
aanvullende onderzoeken voor het betreffende deelgebied Kindcentrum 0-12 
overwegingen onderbouwen voor een eventueel Besluit Afwijken van Bestemming 
Kindcentrum 0-12. 

- Wilt u de raad adviseren het Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar 
niet vast te stellen als een basis voor herziening van het Bestemmingsplan ‘Maarssen 
aan de Vecht’. 

 
Dank u wel. 
 
 
 
 
 

 

                                       

 

 


