
 

Nota zienswijzen Werk bij Maarsseveen 
d.d. 19 augustus 2013 
 
Het ontwerpbestemmingsplan is op 6 juni 2013 gepubliceerd in de Staatscourant, Vechtstroom en de 
gemeentelijke website en heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht vanaf 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 ter inzage gelegen. Gedurende 
deze periode zijn er 4 zienswijzen ingekomen. 
 
Herziening bestemmingsplan “Landelijk Gebied Maarssen”  
Vorig jaar is er voor het gebied van het fort en de directe omgeving een nieuw bestemmingsplan 
vastgesteld, genaamd “Landelijk Gebied Maarssen”. Omdat de initiatiefnemer van het 
bestemmingsplan “Werk bij Maarsseveen” heeft aangegeven voor het fort een aparte 
bestemmingsplanprocedure te willen doorlopen, is er in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Maarssen geen (nieuwe) bestemming voor het  plangebied opgenomen, maar is er voor de 
betreffende locatie een zogenaamde “witte vlek” op de verbeelding opgenomen.  
 
Reclamant 1 
Bestuur Stichting C-fordt, 
Dhr. T. Blanken 
Herenweg 3 
3602 AM Maarssen 
Brief d.d. 17 juni 2013, ontvangen op 18 juni 2013 
 
Reclamant 2 
De heer P. Petersen 
Maarsseveensevaart 11 
3601CC Maarssen 
Brief d.d. 15 juli 2013, ontvangen op 16 juli 2013 
 
Reclamant 3 
Mevrouw E. van den Berg-Alberts 
Herenweg 8c 
3602 AP Maarssen 
Brief d.d. 17 juli 2013, ontvangen op 18 juli 2013 
 
Reclamant 4 
Bedrijvenbelangenvereniging Gageldijk-Herenweg-Maarsseveensevaart 
T.a.v. De heer W. Ammerlaan 
Maarsseveensevaart 92 
3601 CG Maarssen 
Brief d.d. 18 juli 2013, ontvangen op 18 juli 2013 
 
1. Ontvankelijkheid 
De zienswijzen zijn tijdig ingediend en daarmee ontvankelijk.  
 
2. Zienswijzen  
 
2.1 Reclamant 1 
 
2.1.1 Ontbreken van de functies wonen  en “artist-in-residence”  
Reclamant maakt bezwaar tegen het ontbreken van een (beperkte) woonfunctie bij het fort. Indien 
een beheerder ter plaatse kan overnachten zal dit o.a. de veiligheid bevorderen. Ook wordt gepleit 
voor het opnemen van een “artist-in-residence” in het bestemmingsplan. Dit zal culturele participatie 
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stimuleren en zal tevens de aantrekkelijkheid van het duurzaam-culturele initiatief voor de 
gemeenschap bevorderen.  
 
Reactie gemeente: 
Reeds bij het startgesprek van de planvorming over het C-fordt is door de gemeente aangegeven dat 
vormen van wonen ter plaatse niet zullen worden toegestaan. De noodzaak tot een bedrijfswoning 
ontbreekt. De huidige praktijk is dat er bij nieuwe bedrijven in het buitengebied nog maar zelden een 
dienstwoning toegestaan wordt vanwege het ontbreken van de noodzaak. Daarnaast verenigt de 
ligging in het landelijk gebied zich niet met het toestaan van nieuwe vormen van wonen. Het beleid is 
dat binnen het landelijk gebied nieuwe woningen enkel worden toegestaan indien er sprake is van 
een ruimtelijke verbetering: bijvoorbeeld “rood voor groen” of “ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering/ontstening” en dat is op deze locatie niet aan de orde. Tenslotte is aangegeven 
uit diverse praktijkvoorbeelden blijkt dat tijdelijke huisvesting (van de artist-in-residence) lastig 
handhaafbaar is.  
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
2.2 Reclamant 2 
 
2.2.1 Parkeerterrein 
Reclamant heeft bezwaar tegen de omzetting van de huidige landelijke weide/boomkwekerij in een 
parkeerterrein en heeft hiervoor de volgende argumenten: 

a. reclamant woont tegenover dit terrein en is van mening dat zijn uitzicht er op achteruit gaat, 
b. er overlast zal gaan ontstaan door komend en vertrekkend verkeer, 
c. er mogelijk overlast zal ontstaan doordat mensen langer verblijven op de parkeerplaats 

(hangpubliek),  
d. de in- en uitrit van de parkeerplaats op de Maarsseveensevaart voor gevaarlijke situaties kan 

zorgen. Op de Maarsseveensevaart wordt namelijk vaak te hard gereden en ook wordt er in 
de praktijk in de bocht ingehaald. 

 
Reactie gemeente: 

a. De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Indien u van mening bent dat u schade 
leidt door de verandering dan kunt u binnen vijf jaar nadat een bestemmingsplan 
onherroepelijk is geworden op grond van artikel 6.1. e.v. Wro, een verzoek om 
tegemoetkoming in schade indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien 
een onafhankelijke planschadecommissie heeft geoordeeld dat er sprake is van schade kan 
hierin tegemoet worden gekomen. 

b. De 50 parkeerplaatsen worden zodanig aangelegd  dat deze zo veel mogelijk aan het zicht 
worden onttrokken en reclamant zo min mogelijk overlast heeft van licht van de koplampen 
van auto’s. Het is echter niet ondenkbaar dat reclamant enige overlast ondervindt van 
komend en vertrekkend verkeer. Wanneer 50 voertuigen gelijktijdig  aankomen, kan dit op 
het parkeerterrein enige overlast veroorzaken. De hoeveelheid verkeer zal echter beperkt zijn 
ten opzichte van de huidige situatie op de Maarsseveensevaart en Herenweg. Uit tellingen 
(mei 2013) blijken de volgende aantallen:  
Herenweg (tussen Maarsseveensevaart en Gageldijk): werkdag gemiddelde 3.450, weekdag 
gemiddelde 3.240, weekenddag gemiddelde 2.720 motorvoertuigen per etmaal.  
Maarsseveensevaart (tussen Tuinbouwweg en Herenweg): werkdag gemiddelde 5.280, 
weekdag gemiddelde 5.100, weekenddag gemiddelde 4.600 motorvoertuigen per etmaal. Op 
basis van CROW normen wordt voor deze functie van een toename van 100 
verkeersbewegingen per etmaal uitgegaan. Ten opzichte van voornoemde tellingen is dit een 
geringe toename. 

c. De eigenaar van het parkeerterrein zal, om mogelijke overlast tegen te gaan het 
parkeerterrein buiten de tijd dat het C-fordt in gebruik is, afsluiten waardoor tegengegaan 
wordt dat het terrein door anderen (dan bezoekers van het fort) kan worden gebruikt. 
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d. Op de Maarsseveensevaart geldt nu een snelheidsregime van 80km/h ter hoogte van de 
nieuwe parkeerplaats. Gemeente Stichtse Vecht richt deze weg opnieuw in waarbij de 
snelheid verlaagd wordt naar 60km/h. De uitrit van de parkeerplaats wordt volgens CROW-
normen vormgegeven. Verkeer op de Maarsseveensevaart heeft voorrang. Dit geldt ook voor 
fietsers. 

 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
2.2.2 Zinsnede uit de toelichting op het bestemmingsplan 
Reclamant reageert op de zin dat “de omwonenden zijn zeer enthousiast zijn” en is het daar niet mee 
eens. Hij vindt de zinsnede “dat het een privé kinderboerderij betreft waar initiatiefnemers hun 
verjaardagsfeestje vieren” meer van toepassing op het initiatief. 
 
Reactie gemeente: 
De betreffende tekst uit de toelichting op het bestemmingsplan zal gewijzigd worden in die zin dat 
niet alle omwonenden enthousiast zijn. 
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zie hiervoor de Staat van 
wijzigingen. 
 
2.3 Reclamant 3   
 
2.3.1 Houten bijgebouw 
Reclamant is van mening dat:  

a. het gebouw niet aan de voorzijde van het fort moet komen, maar aan de achterzijde; 
b. daarnaast maakt reclamant bezwaar tegen de omvang van het gebouw, namelijk 70 m2 en 

tegen de hoogte, 9 meter. Dit zou het uitzicht van reclamant belemmeren;  
c. tevens is niet duidelijk ten opzichte van welk peil de toegestane hoogte gemeten wordt; 
d. tenslotte wordt bezwaar gemaakt tegen de functie. Een woonfunctie is niet wenselijk op die 

locatie in verband met mogelijke geluidsoverlast.    
 
Reactie gemeente: 

a. het betreffende houten bijgebouw is in eerdere instantie gesitueerd aan de achterzijde van 
het terrein. Naar aanleiding van een overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) en de gemeentelijke monumentencommissie is het gebouw in de richting van de 
Herenweg gelokaliseerd omdat het gebouw bij aanleg van het fort daar heeft gestaan. De 
defensie was vooral gericht op het noorden en noordoosten. De ligging aan de achterzijde 
wordt vanuit cultuurhistorisch oogpunt onjuist geacht. 

b. In het ontwerpbestemmingsplan is per abuis 9 meter bouwhoogte opgenomen, dit moet 
gewijzigd worden in 7 meter bouwhoogte. Ook de maximale goothoogte zal naar beneden 
worden bijgesteld, namelijk in plaats van 4,5 meter in het ontwerpbestemmingsplan naar 3,5 
meter. 

c. Het peil staat omschreven in artikel 1 van de Regels en luidt: “de hoogte van de kruin van de 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het fort”. In plaats van de kruin van de weg wordt 
de hoogte van het aansluitend terrein ter plaatse van de hoofdtoegang van het fort bedoeld. 
Voorgesteld wordt om deze wijziging over te nemen in het bestemmingsplan.    

d. In het ontwerpbestemmingsplan is een woonfunctie niet toegestaan. 
 
Conclusie 
De zienswijze onder a. en d. leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. De zienswijze onder 
b. en c. leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zie hiervoor de Staat van wijzigingen. 
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2.3.2 Zonnepanelen op de ateliers 
Reclamant vindt 600 m2 zonnepanelen erg veel. Gevraagd wordt om het opnemen van nadere 
regelgeving in het bestemmingsplan zodat de plaatsing het huidige historische aanzicht van het fort 
niet verstoort en dat de plaatsing niet leidt tot overlast (schittering) voor omwonenden. 
 
Reactie gemeente: 
De beoordeling of zonnepanelen zijn toegestaan zal niet plaatsvinden in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure. Of er ter plaatse zonnepanelen zijn toegestaan zal beoordeeld worden 
bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het fort. Om dit te kunnen beoordelen zal er vanwege de 
rijksmonumentale status van het fort  advies worden ingewonnen van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie.  Deze aanvraag is momenteel (d.d. 9 augustus 
2013) nog niet ingediend. Indien deze wordt ingediend zal deze gepubliceerd worden in de 
Vechtstroom en wordt u in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. 
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
2.3.3 Aantal evenementen 
Reclamant vraagt aandacht voor het feit dat er in de omgeving veel evenementen gehouden worden, 
met geluidoverlast tot gevolg. Indien er evenementen op het fort gehouden worden, wordt aandacht 
gevraagd om deze te beperken tot categorie A (laag risico) en deze niet samen te laten vallen met 
andere evenementen in de buurt. 
 
Reactie gemeente: 
In het bestemmingsplan staat ten aanzien van het aantal evenementen het volgende in artikel 3.3.2 
opgenomen: “Evenementen zijn uitsluitend toegestaan indien: 

a. Het een tijdelijk of periodiek terugkerend tijdelijk evenement betreft; 
b. De locatie maximaal 12 keer per jaar voor een aaneengesloten periode van negen dagen, 

inclusief op – en afbouw, gebruikt mag worden; 
c. Kan worden aangetoond dat in voldoende mate voorzien kan worden in de parkeerbehoefte.” 

Omdat voor het evenemententerrein de Maarsseveense Plassen in het evenementenbeleid van de 
gemeente Stichtse Vecht de zogenaamde 10-dagen regel is opgenomen, hetgeen inhoudt dat er 
maximaal 10 keer per jaar een groot evenement georganiseerd mag worden, zal dit voor het terrein 
van het fort ook als zodanig worden overgenomen in het bestemmingsplan. Het maximum van 12 
keer zal worden aangepast in maximaal 10 keer. 
Bij de beoordeling van aanvragen om een evenementenvergunning zullen niet alleen de 
evenementen op deze locatie maar ook de evenementen in de omgeving worden betrokken. 
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.  Zie hiervoor de Staat van 
wijzigingen. 
 
2.4. Reclamant 4 
 
2.4.1 Behoud specifieke karakter van het fort aan de binnenzijde 
Reclamant vindt dat door de plannen de binnenzijde van het fort te zeer wordt aangetast waardoor 
het specifieke karakter in gevaar komt. 
 
Reactie gemeente: 
De rijksoverheid stimuleert behoud van monumenten door middel van ontwikkeling. Uiteraard met 
respect voor de cultuurhistorische waarden. Het inwendige van de bomvrije ruimte wordt niet grondig 
gewijzigd. De structuur en het karakter van het gebouw blijven behouden. De uitbreiding met een 
grote zaal voor uitvoeringen en bijeenkomsten is een toevoeging die het karakter van het 
oorspronkelijke gebouw geheel intact laat. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke 
monumentencommissie is om advies gevraagd en hebben een positief advies over het 
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bestemmingsplan uitgebracht. Als de omgevingsvergunning voor de verbouwing van het fort wordt 
ingediend zullen zij nogmaals geraadpleegd worden.     
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
2.4.2 Parkeren 
Reclamant stelt dat het aantal parkeerplaatsen soms onvoldoende zal zijn. Gevraagd wordt om de 
parkeercapaciteit in overeenstemming te brengen met het maximale aantal bezoekers. Gevreesd 
wordt dat er anders toch geparkeerd gaat worden aan de Herenweg, hetgeen onwenselijk is.   
 
Reactie gemeente: 
Het bij het bestemmingsplan behorende parkeeronderzoek gaat uit van maatgevende scenario’s om 
de maximale parkeerbehoefte te bepalen. De maximale parkeerbehoefte bedraagt 48 
parkeerplaatsen. Er worden 50 parkeerplaatsen aangelegd. 
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
2.4.3 Verkeersbelasting Maarsseveensevaart en Herenweg bij evenementen 
Door de plannen zal de verkeersbelasting op de Maarsseveensevaart en Herenweg toenemen. 
Weliswaar op een tijdstip dat er minder verkeer op beide wegen is, maar procentueel is de 
verkeerstoename wel groot, hetgeen als onwenselijk gezien wordt. Daarom wordt verzocht om het 
aantal evenementen beperkt te houden.  
 
Reactie gemeente: 
De  verwachting  is  dat  tijdens  de  zomermaanden  bepaalde  evenementen  zullen plaatsvinden op 
het terrein van het fort. Bij deze evenementen kan worden aangenomen dat de parkeerdruk groter zal 
zijn dan het aantal aanwezige parkeerplaatsen. Deze evenementen komen slechts enkele keren per 
jaar voor en het is niet wenselijk en rendabel om een parkeerterrein te bouwen dat de capaciteit heeft 
om deze piek op te kunnen vangen. Er bestaat de mogelijkheid om bij evenementen uit te wijken 
naar het parkeerterrein van Tuincentrum Vechtweelde aan de Herenweg 35. Hierover zijn met de 
directie van het tuincentrum afspraken gemaakt. Daarnaast kan ook op het openbare parkeerterrein 
van de Maarsseveense Plassen worden geparkeerd.  In die gevallen zal  C-Fordt in een pendel 
voorzien. Voor de overige momenten zijn de verkeersaantallen te verwaarlozen ten opzichte van de 
huidige intensiteiten van de Herenweg en Gageldijk en is de parkeercapaciteit voldoende. 
Uit de tellingen blijkt dat de verkeersintensiteiten in het weekend (als de evenementen gehouden 
worden) op de Maarsseveensevaart 13% lager zijn dan op een werkdag en op de Herenweg zelf 
21%. 
 
Het aantal evenementen is conform artikel 3 van het bestemmingsplan beperkt tot maximaal 12.  En 
is uitsluitend toegestaan als kan worden aangetoond dat er in voldoende mate wordt voorzien in de 
parkeerbehoefte. Ingevolge de beantwoording van zienswijze 2.3.3 zal het maximaal toegestane 
evenementen in het bestemmingsplan aangepast worden in maximaal 10. 
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
2.4.4.Pont 
De verbinding tussen de parkeerplaats en het fort met een pont moet worden aangepast in een brug. 
Gevreesd wordt voor parkeren op de Herenweg en de Gageldijk. 
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Reactie gemeente: 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt en het kleinschalige karakter is gekozen voor een pontverbinding 
boven een brug ter plaatse. Voor mindervalide bezoekers en voor het afleveren van goederen zal er 
ruimte worden gecreëerd bij de bestaande brug voor het  in- en uitstappen en het laden en lossen.  
 
Conclusie 
Bovenstaande zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.   
 
 
 
Staat van wijzigingen 
 
Als gevolg van de ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan op een aantal punten 
aangepast:  
 
Toelichting: 
Naar aanleiding van de zienswijze van reclamant 2 zal de zin “dat alle omwonenden zeer enthousiast 
zijn” zal worden gewijzigd in “dat niet alle omwonenden enthousiast zijn”. 
 
Regels: 
1.  
Naar aanleiding van de zienswijze van reclamant 3 zal in artikel 3 onder 3.2.1 sub d. de bouwhoogte 
van 9 meter worden gewijzigd in 7 meter bouwhoogte. Daarnaast zal de maximale goothoogte 
worden aangepast van 4,5 naar 3,5 meter. 
 
2.  
Naar aanleiding van de zienswijze van reclamant 3 zal het begrip “peil” zoals omschreven staat in 
artikel 1 “de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het fort” worden 
gewijzigd in “de hoogte van het aansluitend terrein ter plaatse van de hoofdtoegang van het fort”.  
 
3.  
Naar aanleiding van de zienswijze van reclamant 3 zal artikel 3.3.2 worden aangepast in: 
“Evenementen zijn uitsluitend toegestaan indien: 

a. Het een tijdelijk of periodiek terugkerend tijdelijk evenement betreft; 
b. De locatie maximaal 10 keer per jaar voor een aaneengesloten periode van negen dagen, 

inclusief op – en afbouw, gebruikt mag worden; 
c. Kan worden aangetoond dat in voldoende mate voorzien kan worden in de parkeerbehoefte”. 
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