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Ontwerpbestemmingsplan Landelijk 

Gebied Maarssen

 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 24 februari 2012 
gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen met bijbehorende 
stukken ter inzage ligt.

Inhoud 

Het plangebied bevat o.a. de kern Tienhoven, de Bethunepolder en de Molenplolder. Met het overwe-
gend conserverende bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen worden een aantal bestemmings-
plannen geactualiseerd zodat het plangebied in één bestemmingsplan kan worden ondergebracht. 
Daarnaast worden een aantal verleende vrijstellingen en ontheffingen opgenomen. Een belangrijke 
ontwikkeling betreft de herinrichting van de Bethunepolder.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf vrijdag 24 februari 2012 gedurende zes weken inzien op de 
volgende locaties:
Omgevingsloket gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen van maandag t/m 
vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak.
Servicepunt Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen van maandag t/m donderdag van 9.00–
12.00 uur.

U kunt het plan (NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM-OW01) vanaf vrijdag 24 februari 2012 raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Bader (0346-
254000).

Informatie avond 

Op verzoek van de bewonersverenigingen wordt op 7 maart 2012 een inloopavond in het Dorpshuis 
De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25, 3612 BH in Tienhoven georganiseerd. De inloopavond begint om 
18.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Deze avond kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien en 
eventueel vragen stellen.

Reageren 

Vanaf vrijdag 24 februari 2012 kan eenieder gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of 
mondeling een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, o.v.v. ‘ontwerpbestemmings-
plan Landelijk Gebied Maarssen’, richten aan De gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 
BE, Maarssen. Een mondelinge zienswijze kunt u kenbaar maken aan mevrouw N. Bader (0346-
254000).
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