
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

*Z0079E0EC60*
 
 

 

 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Het verzoek om een  projectbesluit ex  artikel  3.10 Wro  te nemen voor het 
perceel  Looydijk 22 Tienhoven te weigeren. 
 
Datum raadsvergadering 
27 maart 2012 
 
Werksessie 
6 maart 2012 

 

Portefeuillehouder 
K.H. Wiersema 
Organisatieonderdeel 
 
Opsteller 
Stijn.Scheijven@stichtsevecht.nl 
Telefoon 
0346-25 4528 
 
 
Agendanummer 
7 
Registratie nummer 
Z/11/01325-VB/12/01048 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Het verzoek om een projectbesluitprocedure ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te nemen voor het 
gedeeltelijk vergroten van de bestaande woning en het bijgebouw op het perceel Looydijk 22 Tienhoven te 
weigeren. 
2. De Raad van State dienovereenkomstig informeren.  
 
Samenvatting 
 
Op 2 april 2010 heeft het college van de voormalige gemeente Maarssen de bouwvergunning 1e fase 
geweigerd voor het gedeeltelijk vergroten van de bestaande woning en het bijgebouw op het perceel 
Looydijk 22 Tienhoven. Tegen dit besluit heeft aanvrager bezwaar, beroep en hoger beroep aangetekend. 
De Raad van State heeft in een tussenuitspraak  uw college de gelegenheid gegeven om de raad te 
verzoeken uiterlijk 1 april 2012 te laten beslissen op het verzoek om een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet 
ruimtelijke ordening te nemen. Uw raad wordt geadviseerd niet mee te werken aan de 
projectbesluitprocedure voor de onderhavige ontwikkeling. 
 
 
 
Bijlagen 
- Tussenuitspraak Raad van State woensdag 18 januari 2012, zaaknummer 201105300/1/T1/H1 
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Argumenten 
 

1. Uitspraak Raad van State 
De Raad van State heeft in een tussenuitspraak  het college opgedragen om uw raad te verzoeken 
uiterlijk 1 april 2012 te besluiten het verzoek om een projectbesluit  ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening 
te weigeren. Ingevolge artikel 3.10 Wro is uw raad bevoegd om op een verzoek om projectbesluit te 
beslissen. Het verzoek om een projectbesluit wordt, gelet op artikel 46, derde lid, onder c, van de 
Woningwet, geacht deel uit te maken van de bouwaanvraag. Het staat de raad echter vrij om het 
projectbesluit te weigeren of te verlenen. 
 

2. Ruimtelijke onderbouwing 
Aanvrager heeft geen ruimtelijke onderbouwing ingediend ter motivering van het bouwplan. Hoewel de 
onderbouwing niet is aangeleverd kan naar onze mening in voldoende mate worden bepaald of het 
wenselijk is om een procedure op te starten. 
  

3. Aansluiting bij het gemeentelijke ontheffingenbeleid voormalige gemeente Maarssen 
Voor de beoordeling van het onderhavige verzoek kan aansluiting worden gezocht bij het 
ontheffingenbeleid van de voormalige gemeente Maarssen. Hoewel dit beleid van toepassing is op de 
ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening, is hierin wel het gemeentelijke kader voor 
dergelijke plannen voor het grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen in verwoord. In dit 
ontheffingenbeleid is een bijgebouw toegestaan van ten hoogste 80 m² met een maximale hoogte van 5 
meter. Het gevraagde bijgebouw heeft een omvang van 131 m² en een hoogte van 5,43 meter. Nu niet 
wordt voldaan aan deze uitgangspunten van het ontheffingenbeleid is er geen reden aanwezig om 
medewerking te verlenen aan het onderhavige verzoek. Daarnaast is in dit beleid vastgelegd dat in 
principe geen projectbesluiten worden genomen tenzij het een project van gemeentelijk belang betreft 
zoals bijvoorbeeld uitbreiding van scholen of andere maatschappelijke instellingen. Het gedeeltelijk 
vergroten van de bestaande woning en het bijgebouw kan niet worden gekwalificeerd als een project van 
gemeentelijk belang. 
 

4. Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Voor het gebied waar de onderhavige aanvraag betrekking op heeft, wordt het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied voorbereid. Ingevolge artikel 20 van dit voorontwerpbestemmingsplan heeft het onderhavige 
perceel de bestemming “Wonen- 2”. Op basis van artikel 20.3.2 is het college bevoegd om af te wijken 
van de bestemmingsplanregels ten behoeve van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak aan 
erfbebouwing tot  80 m².   
 

5. Precedentwerking 
Het onderhavige verzoek voldoet niet aan het gemeentelijke ontheffingenbeleid en niet aan het 
voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied waarin dezelfde uitgangspunten zijn verwoord. Indien uw 
raad medewerking verleend aan het onderhavige verzoek moet gevreesd worden voor precedentwerking. 
 

6. Provinciaal beleid 
Ingevolge artikel 4.3 lid 1 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening geldt een maximale inhoudsmaat 
van 600 m³ voor woningen in het Landelijk Gebied. De woning kent echter in grotere inhoudsmaat en 
voldoet dus niet aan het provinciale beleid.  
 
Communicatie 
Aanvrager zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van uw besluit. Ook wordt de Raad van State 
over het genomen besluit geïnformeerd. 
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Risico’s (financieel, juridisch) 
Het onderhavige besluit heeft geen financiële gevolgen. 
 
 
14 februari 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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