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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan 

Park Goudestein is een rijksmonument gelegen tussen de Vecht en de Diependaalsedijk te Maarssen. 

Het park is genoemd naar het gelijknamige gebouw Goudestein. Het totale landgoed (park) is momenteel 

als gemeentekantoor van gemeente Stichtse Vecht in gebruik. Sinds enkele jaren wordt rond de 

kerstperiode een kleinschalige schaatsbaan opgebouwd. Het realiseren van, en het gebruik voor, deze 

tijdelijke voorziening is strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Maarssen aan de Vecht’ (vaststelling 

gemeenteraad: 01-07-2008) en de 1e partiële herziening. Voorliggende partiële herziening voorziet in de 

noodzakelijke regeling om deze strijdigheid weg te nemen. Daarbij zal tevens beperkt ruimte worden 

geboden voor andere evenementen.   

   

Het vigerende bestemmingsplan 'Maarssen aan de Vecht' en de 1e partiële herziening van dit plan 

hebben voor enkele gronden een evenementenregeling opgenomen. Voor de gronden in het plangebied is 

dit niet gedaan, in verband met de hoge cultuurhistorische en ecologische waarde is dat ook niet 

gewenst. Voorliggende 2e partiële herziening van 'Maarssen aan de Vecht' maakt een schaatsbaan, 

openluchttheater en openluchtkerk mogelijk. Vanuit de gemeente is de wens geuit om de vraag naar deze 

drie soorten evenementen te kunnen beantwoorden binnen het park Goudestein. Dit stadpark is een plek 

van en voor de inwoners van Maarssen. De gewenste activiteiten versterken dit openbaar karakter. 

Omwille de bestaande cultuurhistorische en ecologische waarden in het park is het slechts 62 dagen per 

jaar mogelijk om gebruik te maken van het park voor de activiteiten en de op- en afbouw van deze 

activiteiten. De schaatsbaan zal, gelijk als aan voorgaande edities, ongeveer de helft van deze dagen 

'opsouperen' (inclusief op- en afbouw).  

   

Voorliggende partiële herziening zorgt ervoor dat het park haar historische waarde behoud en er 

evenementen georganiseerd kunnen worden welke in verschijningsvorm, schaal en periode geen 

onevenredige afbreuk doen aan het de waarden in en van het park.  
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1.2 Ligging van het plangebied 

Park Goudestein, waarin het gemeentekantoor van gemeente Stichtse Vecht gelegen is, ligt in het 

noordwesten van de bebouwde kom van de kern Maarssen. Het plangebied wordt ontsloten via de 

Diependaalsedijk. De zuidgrens wordt gevormd door de Timmermanslaan. De oost- en westgrens worden 

gevormd door respectievelijk de Diependaalsedijk en het Zandpad. Ten westen van het plangebied 

stroomt tevens de Vecht. 

  

Het plangebied maakt onderdeel uit van het park Goudestein. Het wordt gevormd door het open gebied 

met gras, overwegend links, direct na de entree vanaf de Diependaalsedijk. Hierna volgen drie 

afbeeldingen: ligging park Goudestein, ligging plangebied in Goudestein en tot slot een foto van het 

plangebied.  

   

 
Ligging Park Goudestein 

   

 
Indicatie ligging plangebied 
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Foto plangebied 

1.3 Opbouw partiële herziening 

Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. In een bestemmingsplan 

wordt de bestemming, ofwel de functie van de grond aangewezen. Ook geeft het bestemmingsplan regels 

over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd mag worden. Omgevingsvergunningen moeten 

worden getoetst aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een 

verbeelding en planregels. 

   

Toelichting  

De toelichting wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In 

de toelichting is opgenomen: 

 een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding;  

 de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 Bro bedoelde overleg;  

 de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek;  

 een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 

van het bestemmingsplan zijn betrokken;  

 de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan;  

 een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 

rekening is gehouden;  

 een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 

milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.  
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Verbeelding  

De verbeelding, een kaart, geeft de bestemming van de grond aan met daarbij eventuele aanduidingen 

zoals bijvoorbeeld bouwvlakken. Door op de verbeelding te kijken is te zien welke bestemmingen en 

mogelijke aanduidingen er gelden. De verbeelding omvat de laatste afspraken omtrent InformatieModel 

Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 2008.  

   

Planregels  

De planregels geven de gebruiksmogelijkheden aan van de grond en, vaak ook op welke wijze de gronden 

bebouwd mogen worden. In het vormgeven van de planregels wordt aangesloten bij de SVBP 2008.  

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de uitvoerbaarheid van het plan geschetst. Hoofdstuk 3 

omvat de juridische planbeschrijving. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de maatschappelijke uitvoerbaarheid 

beschreven.  
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2 Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

aangetoond worden (artikel 3.1 lid 3 van de Wro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 

verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als ook de economische uitvoerbaarheid 

van het plan.  

2.1 Milieu 

2.1.1 Bodem 

In het kader van een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het 

grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet 

Bodembescherming. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het 

plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten 

worden uitgevoerd op de planlocatie. Middels dit onderzoek kan in beeld worden gebracht of de 

bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen.  

   

Planspecifiek  

Voorliggend plan maakt evenementen mogelijk in park Goudestein. Tijdens deze evenementen zal contact 

met de bodem, middels bijvoorbeeld bodemingrepen en dergelijke niet groter zijn dan buiten deze 

evenementen om. Derhalve kan gesteld worden dat de bodemkwaliteit voor openbaar groen en parken 

voldoende is om de beoogde ontwikkeling toe te staan. In het plangebied zijn geen 

bodemverontreinigingen bekend. Het aspect bodem vormt geen belemmering bij voorliggend initiatief. 

2.1.2 Luchtkwaliteit 

In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze paragraaf vervangt het Besluit 

Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit 

introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote 

projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat 

hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).  

   

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur 

‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' 

projecten die jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en 

stikstofdioxide (1,2 microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 

'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan 

de normen voor luchtkwaliteit. Deze kwantitatieve vertaling naar verschillende functies is neergelegd in 

de Regeling 'niet in betekenende mate bijdragen'.  

   

Een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het Nationale 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is, 

werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te 

realiseren. 

   

Besluit gevoelige bestemmingen 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Het Besluit gevoelige 

bestemmingen is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Met het Besluit wordt de vestiging 

van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft 

consequenties voor de ruimtelijke ordening.  
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Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) 

en stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft 

op een gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan 

weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) 

mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding 

van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.  

   

De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming:  

 scholen;  

 kinderdagverblijven;  

 verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.  

Het gaat hierbij niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare 

functies, ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 

   

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moeten er twee aspecten in beeld gebracht 

worden. Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe functie toelaat. Ten tweede moet bekeken worden of 

het plan de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in betekenende 

mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of de 

grenswaarden niet overschreden worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, 

kan het plan alsnog gerealiseerd worden.  

   

Planspecifiek  

Gelet op de grootte van het initiatief kan het initiatief aangemerkt worden als NIBM-project. De beoogde 

ontwikkeling heeft slecht een beperkte verkeersaantrekkende werking. Hierbij zal het jaargemiddelde 

door de beperkte duur van evenementen niet het jaargemiddelde van een woonwijk van 1.500 woningen 

overschrijden.  

   

Aangezien daarbij de beoogde ontwikkeling niet als gevoelig kan worden bestempeld is het aspect 

luchtkwaliteit geen belemmerende factor. 
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2.1.3 Geluid 

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De 

kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. 

In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh): 

 woningen;  

 geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan 

categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);  

 andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, 

andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 

1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh): 

o verzorgingstehuizen;  

o psychiatrische inrichtingen;  

o medisch centra;  

o poliklinieken;  

o medische kleuterdagverblijven.  

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende 

voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

   

Planspecifiek   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de ontwikkeling inpasbaar. De minimale afstand 

tussen het plangebied in het park Goudestein en de dichstbijliggende woning bedraagt 50 meter. De in de 

VNG brochure ‘bedrijven en milieuzonering’ vermelde afstandsmaat van 300 meter voor geluidshinder 

gaat bijvoorbeeld uit van een permanente grootschalige ijsbaan. In onderhavig geval is enkel sprake van 

lokale kleinschalige activiteiten. De aangehaalde VNG brochure omvat geen richtafstanden voor de 

activiteiten bij openlucht kerken en theaters. Beide activiteiten zullen maximaal vergelijkbare 

geluidsniveau's produceren als de openlucht   

   

De te organiseren activiteiten in park Goudestein passen bij het dorpse karakter van Maarssen en zijn 

derhalve kleinschalig. Voorbeelden van beoogde evenementen zoals die mogelijk worden gemaakt met 

deze partiële herziening zijn een openluchtijsbaan, -kerk en -theater. Daarbij wordt in de beoogde situatie 

slechts 62 dagen per jaar, inclusief op- en afbouw, gebruik gemaakt van park Goudestein voor activiteiten 

en evenementen. Het jaargemiddelde geluidsniveau op de gevel wordt door deze kleinschalig- en 

tijdelijkheid als acceptabel beschouwd. Voor grootschalige evenementen worden andere locaties zoals de 

Maarsseveense Plassen of het Pieter de Hooghplein gebruikt.  

   

De milieuzonering kan echter weerlegd worden met artikel 2.18, lid 1, van het Activiteitenbesluit. Hierin 

wordt beschreven dat, voor onverwarmde en onoverdekte terreinen die bij de inrichting horen, het 

stemgeluid van bezoekers buiten beschouwing kan worden gelaten. Ditzelfde geldt overigens ook voor 

bezoekers van sport- en recreatie voorzieningen en bij geluid dat veroorzaakt wordt ten behoeve van het 

oproepen voor godsdienstelijke of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en het uitvoeren hiervan. 

   

Middels de vergunningverlening worden onder andere op basis van de APV voorwaarden gesteld aan het 

te produceren geluidsniveau. Hierdoor blijft het goede woon- en leefklimaat in de omgeving van het 

initiatief behouden. Omwonenden hebben middels de bezwaar en beroep procedure bij de 

vergunningverlening van evenementen de mogelijkheid om, bij eventuele overlast, in overleg met de 

gemeente nadere eisen te stellen.  
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2.1.4 Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun 

omgeving. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de 

bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn 

voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld 

woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een 

zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

   

Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe 

bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de 

gevoelige functie krijgen en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven 

komen te staan. Doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit 

van de bedrijven als ook een goed klimaat voor de gevoelige functie. 

   

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en 

stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor 

elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 

de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de 

minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden 

afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan.  

   

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. 

Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende 

en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen: 

 het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 

gevoelige bestemmingen;  

 het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) 

zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen.  

Planspecifiek 

De beoogde ontwikkeling is geen gevoelige bestemming en daardoor behoeft er geen rekening te worden 

gehouden met eventuele hindercontouren van nabijgelegen bedrijven. Zoals in § 2.1.3 gemotiveerd is de 

hindercontour van een schaatsbaan (300 meter) geenszins van toepassing. Deze hindercontour komt 

overeen met een de contour bij bijvoorbeeld een voetbalstadion. In overleg met het bevoegd gezag is 

echter geconcludeerd dat de opzet en vorm van de beoogde schaatsbaan meer aansluit bij bijvoorbeeld 

tennisbanen of een veldsportcomplex. Hiervoor geldt, op basis van geluid, een richtafstand van 50 meter. 

Gelet op de afstand tot de dichtsbijliggende woning is deze richtafstand voldoende. 

   

Vormen van openluchttheater of openluchtkerken zijn niet direct terug te vinden in de publicatie 

'Bedrijven en Milieuzonering'. De activiteiten produceren geen geur, stof of gevaar maar enkel 

geluidshinder. Aangezien stemgeluid bij deze activiteiten niet van belang is (zie § 2.1.3) is enkel muziek 

van belang. Een vergelijkbare richtafstand met de schaatsbaan wordt voldoende geacht.  

2.1.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die activiteiten kunnen 

bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten kunnen een 

risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de risico's van het opstijgen en landen op 

vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee 

risicomaten; het plaatsgebonden (hierna: PR) en het groepsrisico (hierna: GR).  

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of dit plan is 

gelegen binnen het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen het invloedsgebied van de 
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transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen (o.a. LPG en benzine) 

worden vervoerd.  

   

Planspecifiek 

Het initiatief maakt geen activiteiten mogelijk welke risico's veroorzaken. Voor onderhavig plan geldt 

verder dat er geen externe veiligheidsrisico's vanuit de omgeving zijn. Raadpleging van de provinciale 

risicokaart laat enkel de transportroute over de N204 (Straatweg) zien. Het plangebied is niet binnen het 

plaatsgebonden risicocontour van deze transportroute gelegen. Gelet op de afstand van de Straatweg tot 

het plangebied en de ligging van de Straatweg door dichterbevolkte gebieden elders in Maarssen kan 

gesteld worden dat het groepsrisico op deze locatie geen belemmering kan opleveren. Daarmee is dit 

plan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening inpasbaar.  

2.2 Water 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het 

water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden 

en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw  

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met water, 

Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet 

krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes 

(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:  

 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water 

afgevoerd.  

 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt 

gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt 

het zuiveren van verontreinigd water aan het bod.  

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, 

grondgebruik en watergebruikers. 

Het doel van de waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel van 

één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische 

implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden 

verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de integrale 

watervergunning. In de integrale watervergunning gaan zes vergunningen uit eerdere wetten (inclusief 

keurvergunning) op in één aparte watervergunning.  

   

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal 

Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot 

een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.   
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Beleid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  

Het beleid van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is neergelegd in het Waterbeheerplan 

2010-2015 'Water voorop!' (vastgesteld op 28 oktober 2009). Het plan bestaat uit 3 delen, te weten 

Strategie, Beleids- en uitvoeringsplan en een Achtergronddocument. Het deel Strategie betreft een 

beschrijving over hoe wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering en 

verstedelijking. Het vormt de basis voor de uitvoeringsstrategie. In het beleids- en uitvoeringsplan zijn de 

ambities uit het strategisch deel vertaald naar vier beleidsthema's (veiligheid, voldoende water, schoon 

water en recreatie, landschap en cultuurhistorie) en 7 vernieuwende projecten. Het thema 'veiligheid' 

heeft met name te maken met het beleid ten aanzien van waterkeringen (primaire waterkeringen, 

regionale waterkeringen en overige waterkeringen), het voorkomen van overstromingen en het beperken 

van eventuele gevolgen. Bij de zorg voor het thema 'voldoende water' worden de volgende onderdelen 

onderscheiden: 

 wateroverlast;  

 watertekort;  

 grond- en stedelijk waterbeheer;  

 Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR), watergebiedsplannen en peilbesluiten;  

 verdroging van de natuur.  

Het thema 'schoon water' staat gelijk aan ecologisch gezond water. Dit gebeurt door aanpassing van de 

inrichting, het beheer en het onderhoud van watersystemen. Hierdoor verbetert de leefomgeving van 

mensen, dieren en planten. De veranderingen worden doorgevoerd via integrale gebiedsgerichte 

planvorming, in samenhang met maatregelen om andere doelen te halen. Dit wordt gedaan via integrale, 

gebiedsgerichte planvorming middels het opstellen van watergebiedsplannen. In de waterstructuurvisie is 

de toekomstvisie van het Hoogheemraadschap weergegeven. Belangrijkste doelstelling is dat het water 

meer ruimte moet krijgen om het hoofd te bieden aan klimaatveranderingen. Het middel dat hiervoor 

wordt ingezet is het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Dit houdt in dat regenwater niet meteen 

wordt afgevoerd via het riool, maar wordt vastgehouden. Bijvoorbeeld door het in de grond te laten zakken 

of te verzamelen in sloten. Het bergen vindt plaats door het opslaan van overtollig water in speciale 

meren of aangewezen polders. Op die manier is er ook schoon water in voorraad voor droge tijden. Pas in 

het uiterste geval wordt meer gevraagd van de gemalen (afvoeren). 

   

Watertoets  

De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze 

laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets maar 

een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek 

brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. In de waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten 

van een eventueel overleg opgenomen.  

   

Planspecifiek  

Het beoogde ontwikkeling gaat uit van het tijdelijk toestaan van verhard oppervlakte in park Goudestein. 

Met name de ijsbaan neemt een bepaalde mate van verharding met zich mee. Door deze verharding af te 

koppelen op oppervlaktewater wordt schoon regenwater behandeld middels de trits 'opvangen, bergen, 

afvoeren'. Hierdoor heeft de tijdelijke verharding geen negatief effect op de waterhuishouding in 

het gebied. 
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2.3 Verkeer en parkeren 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  

   

Planspecifiek 

In de beoogde situatie is het beperkt mogelijk evenementen te organiseren in een gedeelte van het park 

Goudestein. De Diependaalsedijk kent voldoende restcapaciteit om de verkeersaantrekkende werking 

van de evenementen op te vangen, daarmee is de ontsluiting van de planlocatie goed te noemen.  

   

 
Parkeren (rode cirkel) ten opzichte van planlocatie (gele cirkel) 

   

De te organiseren evenementen hebben door de schaal een zeer plaatselijk karakter. Gelet op de 

beperkte parkeercapaciteit en de kleine afstand van evenement tot doelgroep worden veel mensen op de 

fiets verwacht. Voor het autoparkeren is het van belang wanneer een evenement wordt georganiseerd. 

Tijdens kantooruren is er geen parkeercapaciteit op de locatie aanwezig. Buiten kantooruren worden er 

door het gebruik van de nabijgelegen parkeerplaatsen aan de Endelhovenlaan geen problemen 

verwacht. Deze parkeervoorzieningen liggen binnen 200 meter van het plangebied. Voorliggend plan 

maakt een jaarlijkse en kleinschalige schaatsbaan mogelijk en vormen van openluchttheater of –kerk. 

Het openluchttheater en –kerk worden voornamelijk in de avonduren en in het weekend georganiseerd. 

Tijdens deze evenementen is wordt de parkeervoorziening aan de Endelhovenlaan niet voor andere 

doeleinden gebruikt en zal deze, gelet op de grootte, voldoende capaciteit bieden om de parkeervraag te 

beantwoorden. De schaatsbaan is gedurende kantooruren open. Tijdens deze uren is het gebruik van de 

parkeervoorziening aan de Endelhovenlaan, in verband met de benodigde parkeercapaciteit voor het 

gemeentekantoor, niet mogelijk. Tijdens deze uren worden echter zeer weinig bezoekers met auto’s 

verwacht. De schaatsbaan wordt doorgaans tijdens kantooruren opengesteld voor basisscholen voor 

alternatieve gymles en dergelijke. Deze groepen komen met de fiets. Na kantooruren en tijdens 

feestdagen worden ouders en kinderen met auto’s verwacht, daarbij is gebruik van de parkeervoorziening 

aan de Endelhovenlaan mogelijk. Tijdens de evenementen zal er een aparte voorziening getroffen worden 

om fietsen te kunnen parkeren.  

   

Goede bewegwijzering, parkeervoorzieningen voor de fietsers en controle op parkeerexcessen zal middels 

de benodigde APV-vergunning worden geregeld. Hiermee vormt het aspect parkeren geen belemmering 

voor de voorgenomen ontwikkeling.   
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2.4 Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Gebiedsbescherming 

kan volgen uit de aanwijzing van een gebied. Wat betreft soortenbescherming is de Flora- en Faunawet 

van toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de 

aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.  

   

Gebiedsbescherming  

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. In de Natuurbeschermingswet 

zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd: 

 Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);  

 beschermde Natuurmonumenten;  

 wetlands.  

Naast deze drie soorten gebieden is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het kader van de 

gebiedsbescherming van belang. De EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden 

in Nederland en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische 

verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een 

leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang:   

 vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;  

 verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;  

 verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit 

haalbaar is.  

Soortenbescherming  

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en 

dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten 

aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde 

besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde 

verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). 

Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- 

en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.  

   

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke 

project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menig soort 

geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.  

   

Planspecifiek  

Gebiedsbescherming 

Het plangebied is aangewezen als beschermd natuurmonument. De aanwezige natuurkwaliteit mag door 

de beoogde ontwikkeling niet worden bedreigt. Door de beoogde ontwikkeling wordt geen blijvende 

schade aangericht. Er worden geen bomen gekapt of gronden afgegraven.  

   

Het gebruik van het open terrein aan de oostzijde van park Goudestein voor vormen van openluchtkerk of 

–theater is veelal zeer kortdurend en zal zich hoofdzakelijk afspelen op het grasland. Vanwege de 

kortdurendheid (hoogstens enkele dagen achtereenvolgens) worden mogelijk natuurwaarden niet blijvend 

verstoord. Daarbij geldt binnen het plangebied een actief maairegime. Gras en andere flora krijgen binnen 

dit gebied daardoor geen kans om te groeien. Dit alles leidt tot de conclusie dat het gebruik van dit gebied 

voor zeer kortdurende evenementen zoals openluchttheater of –kerk niet bedreigend is voor de flora.  
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Doordat de schaatsbaan een langere periode gebruikt wordt, ontstaat de kans op een blijvende verstoring 

van natuurwaarden. Echter, gelet op de periode dat de schaatsbaan in gebruik is, is deze kans zeer 

gering. De schaatsbaan zal in de maanden december/januari voor ongeveer 4 weken, inclusief op- en 

afbouw, in gebruik zijn. Deze periode kenmerkt zich doordat flora en fauna in rust of niet aanwezig is. 

Verstoring van de EHS wordt dan ook niet verwacht. 

   

Soortenbescherming 

Rondom het plangebied leven mogelijk vleermuizen. Dit zijn beschermde dieren. Vleermuizen gebruiken 

veelal bomen om de weg te vinden. De ontwikkeling voorziet niet in het kappen van bomen of andere 

blijvende verstorende activiteiten. De tijdelijke gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde 

tenbehoeve van de schaatsbaan en de openluchttheater en –kerk zijn zodanig laag dat er geen verstoring 

zal optreden met de routing van de vleermuizen. Daarmee worden er geen beschermde soorten bedreigt. 

Flora wordt, zoals hierboven beschreven bij gebiedsbescherming, niet bedreigt. 

2.5 Cultuurhistorie 

  

2.5.1 Cultuurhistorische waarden 

Op 1 januari 2012 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van de Modernisering van de 

Monumentenzorg. Op basis hiervan dient in alle bestemmingsplannen die vanaf dat moment worden op- 

en vastgesteld in de toelichting een beschrijving opgenomen te worden van de wijze waarop met de in het 

gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Naast archeologie dienen nu ook 

historische (stede)bouwkunde en historische geografie meegenomen te worden in de belangenafweging. 

Hierbij gaat het zowel om reeds beschermde als niet formeel beschermde, maar wel hoog gewaardeerde 

objecten en structuren. 

   

Planspecifiek 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het park Goudestein. De buitenplaats behorende bij het 

park Goudestein werd gebouwd in 1629 door Johan Huydecoper. Hij verkavelde het omliggende gebied 

en verkocht of verhuurde het al dan niet voorzien van een buitenhuis aan geïnteresseerde 

Amsterdammers. Sindsdien heeft een breed scala aan eigenaren, sloop- en bouwplannen en 

inrichtingsplannen voor het park geleid tot de huidige inrichting. Daarbij heeft de ingebruikname van het 

landgoed, huis en koetshuis ten behoeve van het gemeentehuis geleid het openstellen van landgoed als 

nieuw stadspark. Het stadspark Goudestein heeft een sterk openbaar karakter. In een sterkte en zwakte 

analyse (Parkbeheerplan Goudestein, 2009) wordt aangegeven dat één van de sterktes van het park de 

gebruikswaarde is. Het voorliggende initiatief versterkt dit nog verder.  

   

Bomenstructuur, padenstructuur, open velden, zichtlijnen en bijvoorbeeld de bijzondere vegetatie worden 

met de evenementen gerespecteerd. Hoewel bijvoorbeeld de zichtlijnen en de padenstructuur bij enkele 

evenementen tijdelijk niet waarneembaar zijn schaadt de beoogde ontwikkeling de cultuurhistorische 

waarde van het park niet. Er zullen geen blijvende veranderingen worden aangebracht in de 

parkinrichting. Door de aanwijzing van het park als rijksmonument (aanwijzingsnummer 413134) is 

behoud van parkinrichting, bomenstructuur, zichtlijnen en parkelementen verzekerd. Immers: door de 

aanwijzing moet er in de vergunning rekening gehouden worden met de historische aspecten en kunnen 

er aan de vergunning voorwaarden worden opgenomen die het behoud waarborgen. Als blijkt dat een 

aanvraag de historische aspecten te veel aantasten kan de vergunning geweigerd worden. Daarmee 

vormt het aspect cultuurhistorie geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

2.5.2 Archeologische waarden 

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

(Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees 

archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze 

bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn 
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mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt 

een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te 

gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan 

vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen 

worden en/of het initiatief aangepast kan worden.  

   

Planspecifiek  

De voormalige gemeente Maarssen heeft in 2010 een archeologische verwachtings- en 

beleidsadvieskaart laten opstellen. Het plangebied is gelegen in het gebied met een hoge 

verwachtingswaarde. Het is daarnaast aangewezen als AMK-terrein. Bodemingrepen dienen derhalve te 

worden voorkomen. Indien toch plannen worden ontwikkeld zal er voorafgaand aan de planuitvoering 

archeologisch onderzoek moeten worden verricht.  

   

  

 
Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart  

   

Het voorliggende bestemmingsplan maakt beperkt evenementen in het park Goudestein mogelijk. Voor 

deze evenementen in het niet noodzakelijk bodemingrepen uit te voeren, daarmee zal het voorliggende 

bestemmingsplan geen grondingrepen mogelijk maken. Het aspect archeologie vormt daarmee geen 

bedreiging voor de beoogde ontwikkeling.   
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2.6 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, 

onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij 

vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van 

plankosten zeker te stellen. Op basis van ‘afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan 

de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen 

exploitatieplan vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 

anderszins verzekerd is;  

 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;  

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.  

Planspecifiek  

Aangezien voorliggend bestemmingsplan een gemeentelijk initiatief betreft worden de gemeentelijke 

kosten voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht gedekt door 

de begroting van gemeente Stichtse Vecht.  
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3 Juridische planbeschrijving 

3.1 Algemeen 

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen 

standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2008 (SVBP 2008).       

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een beperkte toelichting. De verbeelding 

en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 

planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding is 

een gebiedsaanduiding aangewezen.  

   

Verbeelding 

Op de verbeelding wordt de gebiedsaanduiding weergegeven. Voor de analoge verbeelding is gebruik 

gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of kadastrale kaart). 

   

Planregels 

Voor de planregels is de gestandaardiseerde opbouw uit de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen 2008 gebruikt. De planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk I 

bevat de inleidende regels voor het hele plangebied. Hoofdstuk II geeft de bestemmingsregels. Hoofdstuk 

III geeft vervolgens de algemene regels. Ten slotte regelt Hoofdstuk IV de overgangs- en slotbepalingen. In 

verband met de aard van het voorliggende plan, een partiële herziening, wordt er in de planregels terug 

verwezen naar het moederplan.    

3.2 Wijze van bestemmen 

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende aanduiding: 

   

'overig - evenemententerrein Goudestein'  

Gebruik van door de aanduiding 'Overig - evenemententerrein Goudestein' aangewezen gronden ten 

behoeve van een schaatsbaan, openluchttheater en openluchtkerk is mogelijk met dien verstande dat de 

gezamenlijke duur van deze evenementen, inclusief op- en afbouw, maximaal 62 dagen per jaar mag 

bedragen. 

   

Daarnaast worden de volgende begripsbepalingen toegevoegd: 

   

Schaatsbaan 

Een kleinschalige kunstijsbaan of schaatsbaan van maximaal 500m2. Inclusief de bijbehorende tijdelijke 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van ondergeschikte horeca, verlichting, 

fietsenstalling en sanitaire voorzieningen.  

   

Openluchttheater en -kerk 

Een tijdelijke kerk of theater waarbij, los van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen gebouwde 

voorzieningen noodzakelijk zijn.  
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4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

4.1 Algemeen 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro 

sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel 

wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij 

de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in 

het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg. 

   

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd 

worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan Na 

vaststelling door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na 

bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop 

van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het 

bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige 

voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening 

wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State.  

4.2 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro opgenomen. 

   

Het plan is ter vooroverleg naar Waternet (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Provincie Utrecht en de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vestuurd.  

   

Waternet geeft aan vanuit waterhuishoudkundig oogpunt geen bezwaar te hebben. Geadviseerd wordt af 

te zien van het gebruik van uitloogbare bouwmaterialen, om verontreiniging van grond- en 

oppervlaktewater te voorkomen. Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed zien geen 

bezwaren tegen het voorliggende bestemmingsplan. De reacties van het waterschap en de provincie zijn 

als bijlage [1] en [2] toegevoegd.  

   

4.3 Verslag zienswijzen 

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen. 
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Geacht college, 

 

Via uw email van 26 april 2012 heeft u Waternet geïnformeerd over de 

terinzagelegging van het concept ontwerp bestemmingsplan Maarssen aan de 

Vecht, 2e partiële herziening. Waternet voert alle waterbeheer taken van het 

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht uit. Hierbij ontvangt u ons advies 

over dit plan. 

 

U wilt dit bestemmingsplan aanpassen om het park Goudestein tijdelijk te 

kunnen gebruiken voor evenementen. Dit om gedurende maximaal 62 dagen 

per jaar een schaatsbaan, een openluchttheater en of -kerk mogelijk te 

maken.  

 

Vanuit waterhuishoudkundig oogpunt hebben wij hier geen bezwaar tegen. Ik 

adviseer u af te zien van het gebruik van uitloogbare bouwmaterialen, om 

verontreiniging van grond- en oppervlaktewater te voorkomen.  

 

 

Hoogachtend, 

namens het Dagelijks bestuur van AGV, 

 

 

 

 

 

 

Ö. van Drongelen 

teamleider planadvies 
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3600 BE  MAARSSEN 

 

Datum 14 mei 2012 Team GRO 

Zaakkenmerk Z-GRO_VBP-2012-1771 Referentie J.G. Kentie 

Briefnummer 80B01C82 Doorkiesnummer 030-2582743 

Uw e-mail 

van 

26 april 2012 Faxnummer 030-2582564 

Uw nummer - E-mailadres Hans.Kentie@Provincie-Utrecht.nl 

Bijlage(n) - Onderwerp Reactie voorontwerpbestemmingsplan 

Partiële Herziening Maarssen aan de 

Vecht 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op 26 april 2012 heeft u ons laten weten dat het voorontwerpbestemmingsplan “Partiële Herziening 

Maarssen aan de Vecht“ ter inzage ligt. U heeft ons daarbij verzocht om u te laten weten of wij op- en/of 

aanmerkingen hebben op dit voorontwerpbestemmingsplan.  

 

Ik heb kunnen concluderen dat dit bestemmingsplan niet strijdig is met de provinciale ruimtelijke 

belangen zoals wij deze hebben opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Beleidslijn 

nieuwe Wro. 

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

mr. W.G. Takken 

Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen 

 

 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

 

 

Vanaf maandag 16 april is het nieuwe adres van de provincie Utrecht: Archimedeslaan 6, 3584 BA in 
Utrecht. Onze overige contactgegevens veranderen niet. Ook het postadres blijft gelijk. 

 

Fysieke leefomgeving 
 
Archimedeslaan 6 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

 

Tel. 030-2589111 

 

www.provincie-utrecht.nl 
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:    

1.1 vigerend bestemmingsplan 

het bestemmingsplan 'Maarssen aan de Vecht' zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Maarssen op 

01-07-2008  

1.2 plan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1904.BP2partherzmadvMDW-OW01 met de bijbehorende regels.   

1.3 bestemmingsplan 

de ‘2e partiële herziening Maarssen aan de Vecht’ van de Gemeente Stichtse Vecht . 

1.4 openluchttheater en -kerk 

Een tijdelijke kerk of theater waarbij, los van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen gebouwde 

voorzieningen noodzakelijk zijn.  

1.5 schaatsbaan 

Een kleinschalige kunstijsbaan of schaatsbaan van maximaal 500m2. Inclusief de bijbehorende tijdelijke 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van ondergeschikte horeca, verlichting, 

fietsenstalling en sanitaire voorzieningen.  

1.6 overige begrippen 

voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de geldende 

bestemmingsplanregels van bestemmingsplan 'Maarssen aan de Vecht', zoals bij besluit van 01-07-2008 

door de raad van de Gemeente Maarssen is vastgesteld.  

Artikel 2 Wijze van meten 

Voor de wijze van meten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de vigerende bestemmingsplan 'Maarssen 

aan de Vecht', zoals bij besluit van 01-07-2008 door de raad van de Gemeente Maarssen is vastgesteld. 
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2 Bestemmingsregels 

De regels van het bestemmingsplan 'Maarssen aan de Vecht' en de daaropvolgende 1e partiële 

herziening blijven onverkort van toepassing. 
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3 Algemene regels 

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels 

3.1 Evenemententerrein Goudestein 

3.1.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overig - evenemententerrein Goudestein' zijn, behalve voor de 

daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor het houden van evenementen zoals bedoelt in 

artikel 3 lid 1.2.  

     

3.1.2 Specifieke gebruiksregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'overig - evenemententerrein Goudestein' zijn evenementen in de vorm van 

een schaatsbaan, openluchttheater en/of openluchtkerk toegestaan, met dien verstande dat gebruik ten 

behoeve van deze evenementen mogelijk is met een gezamenlijke duur, inclusief op- en afbouw, van 

maximaal 62 dagen per jaar, al dan niet aaneengesloten.  
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 4 Overgangsrecht 

4.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van 

het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;  

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van artikel 4 lid 1 sub a  voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;  

c. artikel 4 lid 1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

4.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is,mag worden voortgezet;  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 4 lid 2 sub a , 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het artikel 4 lid 2 sub a , na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten;  

d. artikel 4 lid 2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan.  

Artikel 5 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

   

Regels van het bestemmingsplan 2e partiële herziening Maarssen aan de Vecht.  

   

 



 




