
 
 

Amendement op raadsvoorstel bestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 

Maarssen  

Agendapunt 5  

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 juni 

2013,  

waarin ondergetekende voorstelt het raadsbesluit als volgt te amenderen: 

Primair: 

De nota zienswijzen op de punten 16 en 17 als volgt te wijzigen. 

Het perceel Gageldijk 95A wordt bij het plangebied betrokken en krijgt een adequate 

bestemming. 

Secundair: 

De nota zienswijze op punt 16 als volgt te wijzigen. Indien de gemeenteraad er niet 

voor kiest het perceel in de bestemmingsplan-procedure te betrekken is een 

heroverweging van het besluit van B&W om de calamiteitenregeling op Gageldijk 

95A, Chalet nummer 7 wat ruimhartiger toe te passen wellicht op zijn plaats. Dit 

geheel in lijn met het eerdere besluit met betrekking tot de omgewaaide schuur van 

van Ieperenburg. 

Toelichtend is het volgende van belang:  

 Opvallend is dat het college anno 2012 (anders dan tijdens een procedure van 
de indiener van zienswijze 16) niet langer het standpunt inneemt dat Gageldijk 
95 A bij de bestemmingsplanwijziging zal worden betrokken doch dat dit 
perceel, als enige, buiten het plangebied wordt gelaten. Als rechtvaardiging 
voert planopsteller aan dat het perceel reeds geruime tijd in strijd met de 
bestemming wordt gebruikt en bebouwd en dat voor de locatie maatwerk moet 
worden geleverd.  

 Dat het perceel niet in overeenstemming met de bestemming Volkstuinen 
wordt gebruikt en is bebouwd is niet nieuw en evenmin uitzonderlijk. Meer 
percelen aan de Gageldijk worden in strijd met de daaraan gegeven 
bestemming gebruikt en bebouwd, doch zijn wel in het plangebied 
opgenomen. Dit geldt niet alleen voor kassen die dienen voor caravanstalling, 
doch ook voor percelen aan de Gageldijk die op een zelfde wijze als Gageldijk 
95 A worden bebouwd en gebruikt. 

 Wanneer er in een gebied sprake is van een ruimtelijke en functionele 
samenhang vereist een goede ruimtelijke ordening dat het gebied in zijn 
totaliteit wordt bezien. 

 Er wordt uitsluitend een smalle strook grond, perceel 95 A, buiten het 
plangebied gelaten, terwijl de regelgeving van aangrenzende percelen wordt 
aangepast. Deze aanpassingen hebben planologische consequenties die 



 
direct zijn invloed hebben op het woon- en leefklimaat van perceel 95 A. Deze 
situatie dient bij het opstellen van het plan te worden betrokken en kan 
daarvan niet worden gesepareerd. 

 Gageldijk 95 A buiten het plangebied houden is in strijd met een goede 
ruimtelijke ordening. De reden daarvoor is niet valide nu bebouwing en 
gebruik van meerdere percelen aan de Gageldijk in strijd is met de daaraan 
gegeven bestemming, doch niet leidt tot het buiten het plangebied houden van 
deze percelen. 

 Bovendien dient na de zienswijze van de Provincie inzake de bewoning van 
vakantieverblijven ook voor deze percelen maatwerk te worden bedacht. Het 
gelijkheidsbeginsel zou er toe moeten leiden dat deze percelen buiten het 
plangebied worden gebracht, indien met volhardt in het standpunt dat 
Gageldijk 95 A er niet in thuis hoort. 

 De bestemming Volkstuinen is ondoelmatig en derhalve in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening. Het perceel Gageldijk 95 A is nimmer volkstuin 
geweest, is thans geen volkstuin en zal ook binnen de komende planperiode 
nimmer volkstuin worden. Het perceel dient derhalve nu een adequate 
bestemming te krijgen. 
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