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Advies te nemen besluit
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Maarssenveense Plassen e.o. 2® herziening” 
(veegplan) met het digitale IDN NL.IMRO.1904. BPmrssvnplsHRZ2MRS-ON01; 
Het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage leggen voor zienswijzen op basis van afdeling 
3.2 van de Wet ruimtelijke ordening;
De gemeenteraad in kennis stellen van dit besluit.
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Kanttekeningen
Het veegplan betreft een kleine herziening van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen dat in
2018 is vastgesteld. Men kan alleen een zienswijze indienen op de onderdelen die gewijzigd zijn ten 
opzichte van het plan uit 2018.

Argumenten
Zoals in de inleiding is aangegeven is er in het bestemmingsplan van 2018 een aantal 
onvolkomenheden ontdekt en moet de uitspraak van de Raad van State van 31 juli 2019 nog 
verwerkt worden. Aangezien de Omgevingswet in 2022 in werking treedt is het belangrijk dit 
veegplan voor die tijd vast te stellen zodat het bestemmingsplan actueel is. Na het in werking treden 
van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk bestemmingsplannen te herzien. Er moet dan een 
omgevingsplan worden gemaakt. Het is ongewenst dat bewoners tot die tijd te maken hebben met 
een bestemmingsplan dat niet klopt.

Uitvoering
Er wordt een bericht geplaatst op social media en er wordt een formele publicatie geplaatst op 
overheid.nl en de Staatscourant. De stukken (verbeelding, regels en toelichting) worden gedurende 6 
weken ter inzage gelegd voor iedereen om een zienswijze kenbaar te maken. Het 
ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en kan worden 
ingezien bij de centrale balie in het gemeentekantoor in Maarssen. Er wordt geen informatieavond 
gehouden. Wel wordt de mogelijkheid geboden om gedurende de ter inzage legging telefonisch of via 
de mail vragen te stellen.

Inleiding
Het bestemmingsplan Maarsseveense plassen is vastgesteld op 30 januari 2018. Het betrof een 
integrale herziening van het toen geldende bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2009. 
Gedurende de werking van het bestemmingsplan uit 2018 is een aantal onvolkomenheden ontdekt. 
Daarnaast heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 31 juli 2019 een 
uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Daarom is deze 2e herziening opgestart en wordt de 
toelichting, planregels en verbeelding op punten aangepast. We noemen dit ook wel een “veegplan”.

De aanpassingen die middels deze 2e herziening worden doorgevoerd zijn in de losse bijlage bij dit 
voorstel opgesomd. Het betreft een relatief beperkt aantal aanpassingen. Alleen deze aanpassingen 
staan open voor zienswijzen en beroep bij de Raad van State. De rest van de toelichting, regels en 
verbeelding zijn onveranderd gebleven. Daar waar sprake is van een aanpassing is deze geel 
gearceerd in de toelichting en regels.

Relatie met Collegewerkprogramma
Het bestemmingsplan valt onder het programma 3 Fysiek “Het implementeren van de 
Omgevingswet". Door dit veegplan vast te stellen is het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o. actueel.
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Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Financiële paragraaf
Dit bestemmingsplan wordt betaald uit de reguliere begroting voor bestemmingsplannen. Dit 
bestemmingsplan maakt geen (grootschalige) ontwikkelingen mogelijk. In die zin zijn er geen 
financiële gevolgen voor de gemeente te verwachten.

Duurzaamheidsaspecten
Het bestemmingsplan heeft betrekking op herstel van fouten en uitvoering. Duurzaamheidsaspecten 
zijn hier niet aan de orde.

Communicatieparagraaf
Er wordt via de gebruikelijke weg in de officiële mededelingen melding gedaan dat de stukken ter 
inzage liggen en dat mensen telefonisch vragen kunnen stellen. Daarnaast wordt een bericht 
geplaatst op social media en op onze gemeentelijke website en worden de bewonersvereniging 
Maarsseveen-Molenpolder en het bewonersplatform Rondom Maarsseveen via de mail 
geïnformeerd.

Juridische paragraaf
Het ontwerpbestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd op grond van afdeling 3.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan voldoet aan de huidige (digitale) eisen die gesteld worden 
door de Wet ruimtelijke ordening. Aangezien binnen dit bestemmingsplan geen sprake is van 
(grootschalige) ontwikkelingen is het niet noodzakelijk een exploitatieplan binnen het 
bestemmingsplan op te nemen en vast te stellen (artikel 6.12, lid 2 sub a Wro).

Risicoparagraaf
Bij het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan kunnen degenen die menen dat zij door de 
nieuwe regeling financiële schade oplopen een verzoek om vergoeding van planschade indienen. De 
gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. Omdat het bestemmingsplan 
geen betrekking heeft op (grootschalige) ontwikkelingen zijn verzoeken om planschade niet te 
verwachten. Het bestemmingplan betreft een kleine herziening van het bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen 2018.
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