
 

Nota inspraak en overleg  
bestemmingsplan Maarssenveensevaart 90 

 
 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Maarsseveensevaart 90 is het kader van het overleg ex artikel 
3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan de overleginstanties. In totaal hebben 2 
overlegpartners een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend.  
 
In het kader van het beleidskader Herenweg-Gageldijk heeft overleg plaatsgevonden met de 
klankbordgroep. De ontwikkelingslocatie is derhalve bekend bij deze klankbordgroep. Ook heeft de 
ontwikkelaar in het verleden contact gehad met de direct omwonenden. 
Vanwege de beperkte omvang van het project is er geen officiële inspraakpocedure gevolgd maar 
zijn de direct omwonenden uitgenodigd om te praten over het project. De verslagen van deze 
gesprekken zijn in deze Nota Inspraak en overleg opgenomen. 
 
 
1.2 Vooroverleg 
 
Waternet 
Opmerkingen 
Door Waternet zijn per mail d.d. een aantal opmerkingen gemaakt op het conceptontwerp 
bestemmingsplan: 
1. In de waterparagraaf dient een uitleg over het watersysteem te worden opgenomen. In de 

reactie van Waternet wordt hier een voorstel voor gedaan. 
2. Het hoofdstuk over duurzaamheid dient op een paar punten te worden aangepast. 
3.  De beschrijving van de waterkwantiteit is niet correct> De compensatie geld vanaf 5000m² en 

niet vanaf 500m². 
In de regels dient te worden toegevoegd dat er een verbod geldt om het waterpeil te veranderen. 
 
Reactie 
De opmerkingen zijn verwerkt in ontwerpbestemmingsplan.  
 
 
Provincie 
Door de provincie zijn per brief van 21 mei 2013 een aantal opmerkingen gemaakt op het 
conceptontwerpbestemmingsplan. 
 
Opmerkingen: 
1. De beleidsbeschrijving is niet actueel. De Provinciale Structuurvisie Utrecht ontbreekt en de 

legitimatie voor een vijfde woning is bij het provinciale beleid voldoende onderbouwd. Deze 
onderbouwing wordt wel in hoofdstuk 3 met betrekking tot de planbeschrijving gegeven.  

2. Een nadere onderbouwing van de landschappelijke inpassing is noodzakelijk. 
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Reactie 
1. De beleidsbeschrijving in paragraaf 2.2. van de toelichting is aangepast naar aanleiding van de 

opmerkingen van de provincie. Daarbij is de onderbouwing in paragraaf 3.4 met betrekking tot 
de ruimte voor ruimte regeling ook opgenomen in paragraaf 2.2 over het provinciale beleid. 

2. In de toelichting onder 3.2. een aparte paragraaf over landschappelijke inpassing opgenomen. 
De landschappelijke inpassing is beschreven in het schetsplan waarover het college een positief 
principebesluit (12 juni 2012) heeft genomen. Deze onderbouwing in het schetsplan is nu 
opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. 

 
 
1.3 Overleg omwonenden 
De bewoners van de volgende adressen zijn uitgenodigd voor overleg; 
 
Maarsseveensevaart 7 
Maarsseveensevaart 90 
Maarsseveensevaart 90a 
Maarsseveensevaart 92 
Maarsseveensevaart 92 
Maarsseveensevaart 88a 
Maarsseveensevaart 86g 
 
 
Een aantal bewoners heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging. De verslagen van deze gesprekken 
zijn in de volgende paragrafen opgenomen.  
 
1.3.1 Verslag overleg bewoners Maarsseveesevaart 90 
 
18 feb 2013 
Aanwezig namens gemeente: mevr Vaartjes en dhr. Haak 
 
Mevr. Vaartjes geeft een korte toelichting op het door de ontwikkelaar  Janssen en De Jong 
ingediende plan. Het plan betreft 5 woningen op ruime kavels. In het plan is een ontsluiting 
(wandelpad) naar de Kleine Plas opgenomen.  
 
Door de omwonende wordt aangegeven dat het nu voorliggende plan een verbetering is ten opzichte 
van de huidige situatie. Het is al 10 jaar een rommeltje. Het nu voorliggende plan is naar zijn mening 
een goede invulling voor de locatie. Ook het pad naar de Kleine Pas is een verbetering. Wel geeft 
dhr. Verhoef aan dat hij niet wil dat er veel meer bezoekers naar de Kleine Plas komen in verband 
met de verkeersaantrekkende werking. Bij de Tuinbouwweg is een grote parkeerplaats. Mogelijk 
gaan bezoekers van de Kleine Plas er nu voor kiezen om hier te parkeren, wat hij ongewenst vindt. 
Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers zou wat kunnen worden vergroot om te voorkomen dat 
bezoekers van de Kleine Plas gaan parkeren aan de Maarsseveensevaart.  
 
Dhr. Haak geeft een toelichting op de stand van zaken van de herziening van het bestemmingsplan 
Herenweg – Gageldijk. De omwonende geeft aan dat zijn woning feitelijk geen bedrijfswoning meer is 
maar een burgerwoning. Dhr. Haak geeft aan dat  hij het beste een zienswijze kan indienen op het 
moment dat het ontwerpbestemmingsplan Herenweg-Gageldijk ter inzage ligt. Dit zal deze / volgende 
week het geval zijn.  
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1.3.2 Verslag overleg bewoners Maarsseveensevaart 86g 
 
25 feb 2013 
Ilse Vaartjes, Sander Haak, gemeente Stichtse Vecht 
 
 
Mevr. Vaartjes geeft een korte toelichting op het door de ontwikkelaar  Janssen en De Jong 
ingediende plan. Het plan betreft 5 woningen op ruime kavels. In het plan is een pad naar de Kleine 
Plas opgenomen. Omwonende vindt het plan een verbetering ten opzichte van de huidige situatie en 
is blij dat het plan een groen karakter heeft en dat er extra water wordt gerealiseerd. Ook het pad ziet 
hij als een aanvulling voor het gebied. 
 
Omwonende informeert naar de mogelijkheden voor de aanwezige bedrijven in het gebied om 
woningen te bouwen. Dhr. Haak geeft aan dat indien de bedrijven worden beëindigd deze de 
mogelijkheid hebben voor woningbouw in het kader van de ruimte voor ruimte regeling. In het 
bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk staan hiervoor uitgangspunten genoemd. 
 
Omwonende geeft aan dat het mooi zou zijn als er voor het hele gebied een integrale visie zou 
worden opgesteld en dat niet per bedrijf / plan wordt bekeken of er woningbouw mogelijk is. Mevr. 
Vaartjes geeft aan dat de gemeente hier moeilijk in kan sturen omdat dit afhankelijk is van de 
aanvragen van de grondeigenaren in het gebied. In het kader van het bestemmingsplan Herenweg-
Gageldijk is wel naar het gehele gebied gekeken wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn. 
 
 
1.3.3 Verslag overleg bewoners Maarsseveensevaart 92 
 
28 feb 2013 
 
Ilse Vaartjes, gemeente Stichtse Vecht 
 
 
Mevr. Vaartjes geeft een korte toelichting op het door de ontwikkelaar  Janssen en De Jong 
ingediende plan. Het plan betreft 5 woningen op ruime kavels. In het plan is een pad naar de Kleine 
Plas opgenomen.  
 
Omwonende geeft aan dat hij het positief vindt dat er wat gebeurd op deze locatie. Hij is echter niet 
blij met de doorgang naar de Kleine Plas. Door deze doorgang zal de Kleine Plas extra verkeer 
aantrekken. De Maarsseveensevaart heeft al te maken met veel verkeer naar de sauna, de 
Maarssenveense plas etc. Omwonende geeft aan dat de groenstrook aan de Maarsseveensevaart 
beter verkocht kan worden aan een naastgelegen perceel. Een dergelijke groepstrook zorgt voor 
meer verkeer en overlast. Mocht er toch behoefte zijn om parkeerplaatsen te maken dan liever aan 
het einde van het pad, bij de Kleine Plas. Omwonende  is van mening dat de situatie rondom de 
Kleine Plas nu goed geregeld is, dit hoeft niet te worden gewijzigd. De Kleine Plas heet niet voor niks 
ook wel de Stille Plas. 
 
Omwonende geeft aan dat ook voor deze woning de maximale maten moet gelden zoals ook voor de 
overige woningen aan de Maarssenveensevaart geldt. Mevr. Vaartjes geeft aan dat dit ook het geval 
zal zijn. De maximale maat zal het zelfde zijn als voor de overige woningen in het buitengebied (600 
m3 en met vrijstelling 690m3). 
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1.3.4 Verslag overleg bewoners Maarsseveensevaart 92 
 
28 feb 2013 
Aanwezig. Ilse Vaartjes, Nanda Bader, gemeente Stichtse Vecht 
 
In onderstaand verslag zijn de belangrijkste besproken punten weergegeven. 
 
Mevr. Vaartjes geeft een korte toelichting op het door de ontwikkelaar  Janssen en De Jong 
ingediende stedenbouwkundig plan. Het plan betreft 5 woningen op ruime kavels. In het plan is een 
pad naar de Kleine Plas opgenomen.  
 
Omwonenden hebben de vorige versie van het plan reeds gezien van Janssen de Jong. In dit plan 
waren ook reeds 5 woningen opgenomen. De nu voorliggende versie komt in grote lijnen overheen. 
Omwonenden  vinden het positief dat er wat gebeurt op deze locatie. Een invulling van woningen 
vinden ze geschikter voor deze locatie dan bedrijfloodsen. Het vergroten van het doorzicht naar de 
Kleine Plas vinden ze positief. Wel vragen ze zich af of het aantal ingetekende parkeerplaatsen voor 
bezoekers naar de Kleine Plas voldoende zijn. 
 
Omwonenden willen het liefst een strook grond van een paar meter breed naast de bedrijfloods van 
Janssen en de Jong aankopen zodat ze voor onderhoud bij de loods kunnen komen. De loods staat 
namelijk op de perceelgrens. Op zich volstaat de groenstrook zoals nu in het plan is ingetekend ook. 
Het belangrijkste voor omwonenden is dat zij bij de bedrijfloods kunnen voor onderhoud. 
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