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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het (ontwerp)bestemmingsplan “2e partiële herziening Maarssen aan de Vecht” met IDN: 
NL.IMRO.1904.BP2partherzmadvMDW-OW02” vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “2e partiële herziening Maarssen aan de Vecht” heeft ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Het (ontwerp)bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Ontwerpbestemmingsplan “2e partiële herziening Maarssen aan de Vecht”: 

IDN: NL.IMRO.1904.BP2partherzmadvMDW-OW02 
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Inleiding 
Sinds enkele jaren wordt rond de kerstperiode een gedeelte van het park Goudestein gebruikt voor een 
kleinschalige schaatsbaan. Omdat dit gebruik niet opgenomen is in het geldende bestemmingsplan is 
hiervoor een partiële herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 
 
Harmonisatie 
N.v.t. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het toestaan van enkele kleinschalige evenementen in het park Goudestein. 
 
Argumenten 
In het nu voorliggende (ontwerp)bestemmingsplan “2e partiële herziening Maarssen aan de Vecht” wordt 
het mogelijk gemaakt om op een gedeelte van het park Goudestein (grenzend aan de Diependaalsedijk) 
gedurende maximaal 62 dagen per jaar een schaatsbaan en tevens een kleinschalig openluchttheater 
en/of –kerkdienst toe te staan. Omdat het park Goudestein de gewenste lokatie voor de schaatsbaan is 
maar tevens een rijksmonumentaal park is, is er gekozen om enkel kleinschalige evenementen die een 
korte duur hebben toe te staan. Voor overige evenementen zijn de bestaande evenemententerreinen aan 
het Pieter de Hooghplein en of de Maarsseveenseplassen een meer aangewezen lokatie. 
 
In het (ontwerp) bestemmingsplan Breukelen Centrum is in het park van Boom en Bosch een 
evenementenaanduiding opgenomen met eveneens een maximale duur van 62 dagen.  
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Communicatie 
De vaststelling van het bestemmingsplan zal op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden in o.a. VAR 
en Staatscourant.  
 
Financiën en risico’s 
Omdat het park Goudestein gemeentelijk eigendom is, is er geen planschadeovereenkomst gesloten. 
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
 
9 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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