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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De zienswijzen zoals opgenomen in de “Nota van zienswijzen Werk bij Maarsseveen” beantwoorden; 
2. Het (ontwerp)bestemmingsplan “Werk bij Maarsseveen” wijzigen conform de in de Nota van 

zienswijzen opgenomen Staat van Wijzigingen; 
3. Artikel 3 van de regels aan te vullen met de gebodsbepaling: “de zaal kan pas in gebruik genomen 

worden, nadat de parkeerplaats is aangelegd”.  
4. Het (ontwerp)bestemmingsplan met IDN NL.IMRO.BPwerkbijmaarss-OW01 gewijzigd vaststellen; 
5. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Het bestemmingsplan “Werk bij Maarsseveen” maakt het mogelijk de bestemming van het fort “Werk bij 
Maarsseveen” te wijzigen in een duurzaam-culturele bestemming genaamd het C-fordt. Binnen de nieuwe 
bestemming worden cultuur en educatie, ateliers, een zaal ten behoeve van voorstellingen en verhuur, en 
dagrecreatie toegestaan.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 4 
zienswijzen ingekomen. Bijgaand treft u de “Nota van zienswijzen” en tevens de “Staat van wijzigingen” 
aan. Voorgesteld wordt om het (ontwerp)bestemmingsplan met inachtneming van de “Staat van 
wijzigingen” vast te stellen.  
 
 
 
 
Bijlagen 
- Ontwerpbestemmingsplan “Werk bij Maarsseveen” IDN NL.IMRO.BPwerkbijmaarss-OW01.  
- Nota van zienswijzen Werk bij Maarsseveen, d.d. 19 augustus 2013 inclusief Staat van Wijzigingen. 

 
 

Raadsvoorstel  
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Vaststellen bestemmingsplan Werk bij Maarsseveen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
29 oktober 2013 
 
Werksessie 
2 oktober 2013 

 

Portefeuillehouder 
K.H. Wiersema 
Afdeling 
Veiligheid, vergunningen en handhaving 
Opsteller 
annemieke.havermans@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/21800-VB/13/03157 
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Inleiding 
Een particulier initiatief heeft geleid tot het businessplan van Team C-fordt voor de omvorming van het 
bestaande fort Werk bij Maarsseveen tot een duurzame culturele bestemming. In de raadsvergadering 
van 24 april 2012 is er een gemeentelijke bijdrage in het vooruitzicht gesteld aan Stichting C-fordt ten 
behoeve van de transformatie van het fort tot een cultuurfort. Daarna is de Stichting C-fordt gestart met 
het opstellen van een postzegelbestemmingsplan voor deze locatie. Het bestemmingsplan wordt nu ter 
vaststelling aangeboden. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het toestaan van cultuur en educatie, ateliers, dagrecreatie en een zaal ten behoeve van voorstellingen 
en verhuur op het fort “Werk bij Maarsseveen”. 
 
Argumenten 
Het nu voorliggende (ontwerp)bestemmingsplan “Werk bij Maarsseveen” maakt het mogelijk om cultuur 
en educatie, ateliers, dagrecreatie en een zaal ten behoeve van voorstellingen en verhuur op het fort toe 
te staan. 
 
Nota zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 juni tot en met 18 juli 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
termijn zijn er 4 zienswijzen ingebracht. In de bijgevoegde Nota zienswijzen zijn de opmerkingen 
beantwoord. In de Nota zienswijzen is een Staat van wijzigingen opgenomen waarin deze wijzigingen zijn 
weergegeven.  
 
In het kader van artikel 3.10 Wro is het (voor)ontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan Waternet, 
provincie en Rijk en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De gemaakte opmerkingen zijn 
reeds in het (ontwerp)bestemmingsplan verwerkt. De overlegpartners zijn akkoord met het nu 
voorliggende (ontwerp)bestemmingsplan.  
 
Kanttekeningen 
De belangrijkste zorgpunten die aangedragen zijn in de zienswijzen gaan over het toestaan van een  
woonfunctie op het fort en het parkeren. 
 
Woonfunctie 
De Stichting C-Fordt wil op het terrein een beheerder laten wonen en wil tevens een plaats bieden voor 
zogenaamde “artist-in-residence”. Dit houdt in dat de kunstenaars die een atelier op het fort gaan 
gebruiken dan ook voor een beperkte tijd ter plaatse kunnen overnachten. In het voorliggende 
bestemmingsplan wordt geen bewoning op het fort toestaan. 
 
Parkeren 
Omwonenden uiten hun zorg over mogelijke parkeeroverlast bij ingebruikname van het cultuurfort voor de 
Herenweg en Gageldijk. Er zal een parkeerterrein met 50 parkeerplaatsen aangelegd worden aan de 
Maarsseveensevaart. De verbinding naar het fort vindt plaats met een pontje. Indien er evenementen 
plaatsvinden op het terrein van het fort dan zal dat uitsluitend worden toegestaan indien er kan worden 
aangetoond dat in voldoende mate voorzien kan worden in de parkeerbehoefte. Deze voorwaarde staat 
opgenomen in artikel 3.2.2 van de regels van het bestemmingsplan. 
 
Als extra zekerheidstelling inzake het parkeren wordt voorgesteld om een gebodsbepaling aan de regels 
van het bestemmingsplan toe te voegen. Artikel 3 “Cultuur en Ontspanning” zal worden aangevuld met: 
“de zaal kan pas in gebruik worden genomen, nadat de parkeerplaats is aangelegd”. 
 
Communicatie 
De vaststelling van het bestemmingsplan zal op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden o.a. in de 
Vechtstroom en Staatscourant. 
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Financiën en risico’s 
Voor het project is een planschadeovereenkomst afgesloten met de (huidige) eigenaar. Er is geen 
samenwerkingsovereenkomst gesloten, omdat voor het project ingevolge artikel 6.12 Wro juncto 6.2.1 van 
het Bro geen exploitatieplan verplicht is. Het project betreft ingevolge de wet geen “aangewezen 
bouwplan”. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan wederom 6 weken ter inzage gelegd zodat 
belanghebbenden beroep kunnen aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Tevens kunnen zij een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) vragen.  
 
 
3 september 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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