
 
Raadsvergadering 17 december 2013: 
 
Ik ben Anneke Hofland. Ik spreek in over agendapunt 14 en verzoek u de behandeling van dit punt 
naar voren te schuiven. 
Op 3 december j.l. heb ik tijdens de werksessie ingesproken over de consequentie van het 
samenvoegen van onze minicamping aan de Maarsseveensevaart in Maarssen onder dezelfde noemer 
(recreatie-6) als de camping van de Wilgenplas. Ook de Wilgenplas mag door deze samenvoeging 2% 
functionele bebouwing realiseren, en omdat zij meerdere hectaren grond met bestemming Recreatie-6 
bezitten, biedt dat de mogelijkheid voor een groot aaneengesloten bouwwerk van honderden vierkante 
meters. Als bewijsstuk dat dat oorspronkelijk niet de bedoeling was, had ik de omschrijving van 
recreatie -6 voor de Wilgenplas uit het voorontwerp bestemmingsplan bijgevoegd. Daar werd er geen 
2% bebouwing genoemd.  
 
Aangezien de gemeente bij de Raad van State aanvoerde dat voor ons bouwwerk zelfs geen bouwvlak 
noodzakelijk is, is dat dus ook zo bij de Wilgenplas binnen de bestemming Recreatie -6. Het hele 
percentage kan dus in één groot gebouw worden gerealiseerd op het huidige ongebruikte stuk weiland 
aan de Maarsseveensevaart naast restaurant De Heeren van Maarssen.  
 
Wij verzochten om 
- de omschrijvingen in artikel 15.1 onder punt 3 en in artikel 15.2 te wijzigen in: functionele 
bebouwing t.b.v. de camping en  
- in de voorschriften onder art.15.2 een derde punt toe te voegen met een beperking van de 
bouwoppervlakte van ten hoogste 80 m2 per bouwwerk, waardoor voorkomen wordt dat er één 
groot gebouw langs de Maarsseveensevaart gerealiseerd kan worden.  
 
Vorige week dinsdag had ik daarover een gesprek met wethouder Wiersema en mevrouw Bader. Het 
bleek dat we er wel uitkwamen v.w.b. het eerste punt, de omschrijvingen in de artikelen 15.1 en 15.2. 
Het beperken van het max. aantal m2 per bouwwerk zou echter volgens mevrouw Bader niet in de 
regels mogen worden opgenomen, omdat de Raad van State dat niet expliciet heeft aangegeven. 
 
We hebben een goed gesprek gehad, maar hebben wel geconstateerd dat we het niet eens zijn over de 
wenselijkheid om een groot gebouw langs de Maarsseveensevaart erbij te hebben. Voor ons zou een 
groot gebouw, ook al is het niet hoger dan 3 meter, een aantasting van onze landelijke leefomgeving 
betekenen, terwijl wethouder Wiersema mevrouw Bader lijkt te willen volgen in haar mening. 
 
Ik heb de uitspraken van de Raad van State meerdere malen bestudeerd en heb geconcludeerd dat zij 
zelden dicteren wat een gemeente als exacte tekst moet opnemen. Zij geven aan wat niet zorgvuldig is 
opgenomen en wat over gedaan moet worden, maar leggen zelden een exacte tekst op. Dus het is 
logisch dat zij ook nu de punten en komma’s niet hebben aangegeven. 
 
De gemeente bepaalt het beleid en het is nu aan de gemeenteraad, aan u dus, om regels te formuleren 
en vast te stellen en deze te publiceren. Wanneer alle zorgvuldigheid v.w.b. de procedure in acht wordt 
genomen en er worden geen bezwaren of beroepen ingediend, dan zal de Raad van State de laatste zijn 
om te bepalen dat de vastgestelde regels onjuist of onzorgvuldig zijn.  
 
Ik geef u in overweging om in de voorschriften onder art. 15.2 een derde punt toe te voegen, waarbij 
een beperking van de bouwoppervlakte van max. 80 m2 wordt opgelegd. 
Want u heeft wel degelijk het recht en zelfs de plicht om op een zorgvuldige wijze het beleid te 
bepalen. U mag dus vanavond ook bepalen: ”Wil de gemeente Stichtse Vecht dat er op het voorste 
stuk weiland langs de Maarsseveensevaart één groot gebouw gerealiseerd kan worden?”  
 
  
  
 


