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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van Het Kwadrant vast te stellen en op 
basis hiervan in te stemmen met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De locatie “Het Kwadrant” is gelegen in de wijk Maarssenbroek en is een van de vier kwadranten 
langs de N230 ter hoogte van de wijken Boomstede en Bloemstede. Het gebied wordt omsloten  
door de Floraweg, de Maarssenbroekseslag, de N230 en de Amsterdamseslag. In de periode  
eind 2008 – 2014 is intensief overleg gevoerd en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de 
locatie “Het Kwadrant” in Maarssenbroek te herontwikkelen. Belangrijkste uitgangspunten hierbij 
waren dat de locatie kansen biedt voor de realisatie van een duurzame woonwijk met betaalbare 
woningen. Omdat gedurende deze voorbereidingen meerdere vraagtekens zijn gezet bij de  
mogelijke leefkwaliteit in de wijk is in samenwerking met de provincie een vergaande studie 
uitgevoerd naar de mogelijkheden van een duurzame ontwikkeling op deze locatie.  
In een informele werksessie op 2 september 2014 zijn de resultaten van deze studie gepresenteerd. 
Uit de studie bleek dat de ontwikkeling van een duurzame woonwijk mogelijk is mits voldaan wordt 
aan bepaalde randvoorwaarden en uitgangspunten. De initiatiefnemers hebben de gemeente naar 
aanleiding hiervan gevraagd de randvoorwaarden en uitgangspunten vast te stellen zodat een basis 
ontstaat voor het verder uitwerken van de mogelijkheden. 
 
 
 
Bijlagen 
- Presentatie van de resultaten maptable Duurzame gebiedsontwikkeling van de provincie. 
  

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Randvoorwaarden en uitgangspunten ontwikkeling Het Kwadrant 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 november 2014 
 
Werksessie 
4 november 2014 

 

Portefeuillehouder 
F. Živković-Laurenta 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
nanda.bader@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/13/27940-VB/14/04479 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De locatie “Het Kwadrant” is gelegen in de wijk Maarssenbroek en is een van de vier kwadranten 
langs de N230 ter hoogte van de wijken Boomstede en Bloemstede. Het gebied wordt omsloten door 
de Floraweg, de Maarssenbroekseslag, de N230 en de Amsterdamseslag. 
 
In de periode eind 2008 – 2014 is intensief overleg gevoerd en onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om de locatie “Het Kwadrant” in Maarssenbroek te herontwikkelen. Belangrijkste 
uitgangspunten hierbij waren dat de locatie kansen biedt voor de realisatie van een duurzame 
woonwijk met betaalbare woningen. Omdat met herontwikkeling 25.000 m² plancapaciteit kantoren 
komt te vervallen heeft de provincie Utrecht van meet af aan de gemeente zowel op personeels- als 
financieel gebied ondersteund in haar plannen om te komen tot herontwikkeling.  
 
In 2011 heeft de gemeente een Plan van Aanpak opgesteld. Over dit plan heeft op 5 april 2011 op 
basis van een ambtelijke presentatie een inhoudelijke gedachtewisseling plaatsgevonden in de 
werksessie van de gemeenteraad. Een aanvulling op het plan van aanpak is eind 2013 
gepresenteerd in de werksessie. Tijdens beide vergaderingen zijn zorgen, vragen en 
onduidelijkheden naar voren gekomen over de voorgelegde ontwikkelrichting. Naar aanleiding 
hiervan is in samenwerking met de provincie een vergaande studie uitgevoerd naar de mogelijkheden 
van een duurzame ontwikkeling op deze locatie.  
 
In een informele werksessie op 2 september 2014 zijn de resultaten van deze studie gepresenteerd. 
In de bijlage bij dit voorstel is een samenvatting weergegeven. Uit de studie blijkt dat de ontwikkeling 
van een duurzame woonwijk mogelijk is mits voldaan wordt aan bepaalde randvoorwaarden en 
uitgangspunten. De initiatiefnemers hebben de gemeente naar aanleiding hiervan gevraagd de 
randvoorwaarden en uitgangspunten vast te stellen zodat een basis ontstaat voor het verder 
uitwerken van de mogelijkheden. 
 
Argumenten 
Op basis van de gedane onderzoeken wordt voorgesteld om de volgende randvoorwaarden 
uitgangspunten voor de ontwikkeling vast te stellen: 
 
• in de wijk dient een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd te worden waarbij: 

o het geluidsniveau van en op de woningen moet voldoen aan het gemeentelijk beleid, de 
geluidswerende maatregelen die nodig zijn om hieraan te voldoen moeten getroffen 
worden; 

o de luchtkwaliteit moet voldoen aan de normen; 
o geen problemen mogen ontstaan met externe veiligheid; 
o de wijk op een veilige manier ontsloten wordt; 
o voldoende parkeergelegenheid is in de wijk die gerealiseerd wordt; 
o voldoende groen in en om de wijk aanwezig is; 
o een goede ontsluiting van het openbaar vervoer is; 

• woningen duurzaam uitvoeren met een EPC van 0; 
• toepassing geven aan woningdifferentiatie conform de gemeentelijke woonvisie en het 

hoofdlijnen akkoord; 
• de komst van een gezondheidscentrum stimuleren. 
 
Hieronder wordt per onderdeel een korte onderbouwing gegeven. Een overzicht van de resultaten 
van de gedane onderzoeken en de conclusies daarvan is te vinden in de bijlage bij dit voorstel. 
 
1. Het geluidsniveau van de woningen moet voldoen aan het gemeentelijke beleid. 
 Uit de gedane berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de woningen voldoet aan het 

gemeentelijke beleid (zoals opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)) 
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mits een aantal geluidswerende maatregelen getroffen worden. Rondom de wijk moeten 
geluidsschermen worden gerealiseerd en de Zuilense Ring moet worden uitgerust met zeer stil 
asfalt. Bijkomend voordeel van deze maatregelen is dat de omliggende wijken in Maarssenbroek 
hier ook profijt van hebben. Ook in deze wijken zal de geluidsbelasting omlaag gaan als zeer stil 
asfalt op en een geluidsscherm langs de Zuilense Ring worden gerealiseerd. 

 
2. De luchtkwaliteit moet voldoen aan de normen. 
 Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit op deze locatie ruim binnen de normen blijft en dat in dit 

gebied gesproken kan worden van een goede luchtkwaliteit. 
 
3. Geen problemen met externe veiligheid (gasvulpunt). 
 Uit de onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling geen problemen oplevert voor wat betreft de 

externe veiligheid. Voor zowel het groepsrisico als het persoongebonden risico wordt voldaan 
aan de wettelijke richtlijnen. In het voorliggende plan is al rekening gehouden met de 
verplaatsing van het gasvulpunt naar een al van de provincie aangekochte locatie direct langs 
de N-230. De vergunningen voor de verplaatsing van het gasvulpunt zijn al verleend. Hierbij 
wordt uitgegaan van een verplaatsing van het LPG vulpunt naar een plek op voldoende afstand 
van de nieuwe woningen. De verplaatsing heeft in overleg met de pomphouder plaatsgevonden. 

 
4. Een veilige ontsluiting van de wijk. 
 Uit verkeersonderzoek blijkt dat de voor de wijk gekozen ontsluiting veilig is. Een kritiek punt blijft 

bestaan bij de aansluiting van dit gedeelte van Maarssenbroek op de Zuilense Ring. Het 
knelpunt bij deze aansluiting verandert echter niet door de realisatie van de woonwijk. Uit 
onderzoeken blijkt dat de verkeersstromen niet aanzienlijk veranderen als gevolg van de 
ontwikkeling van de woonwijk. Daar komt bij dat het grootste knelpunt gelegen is na de 
aansluiting van de nieuwe weg met de Zuilense Ring. 

 
5. Voldoende parkeergelegenheid aanwezig is in de wijk. 
 De ontwikkeling dient te voldoen aan het door de gemeente vastgestelde parkeerbeleid. Uit de 

eerste schetsen blijkt dat hieraan voldaan kan worden. 
 
6. Voldoende groen in en om de wijk. 
 Het percentage groen in de wijk ligt hoog in vergelijking met andere wijken in de gemeente. Dit 

is mede het gevolg van de strook groen langs de Zuilense Ring. De bereikbaarheid van deze 
strook verdient aandacht zodat de beleving van het groen in de wijk omhoog gaat. Verschillende 
mogelijkheden zijn denkbaar om deze bereikbaarheid te realiseren. Bij de verdere uitwerking 
van de plannen dient dit aandacht te krijgen. 

 
7. Goede ontsluiting van het openbaar vervoer. 
 Een goede ontsluiting van openbaar vervoer vergroot de leefbaarheid van een wijk. Grenzend 

aan Het Kwadrant is een bushalte gesitueerd. 
 
8. Woningen met een EPC 0. 
 De woningen in de wijk zullen zo gebouwd worden dat ze een EPC van 0 hebben waardoor ze 

energie neutraal zijn. Hierdoor voldoen de woningen aan de ambitie om duurzaam te bouwen.  
 
9. Woningdifferentiatie conform gemeentelijke woonvisie. 
 In Het Kwadrant zullen verschillende type woningen worden gerealiseerd die variëren in prijs. 

De gemeentelijke woonvisie en het hoofdlijnen akkoord zijn leidend voor de differentiatie van de 
woningen. In de wijk zal 30% sociale woningbouw (huur/koop) gerealiseerd worden. Daarnaast 
dienen de woningen levensloopbestendig te zijn. 
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10. Komst van een gezondheidscentrum stimuleren. 
 Naar aanleiding van de herontwikkeling van de locatie Het Kwadrant heeft de directeur van het 

gezondheidcentrum Boomstede/Spechtenkamp contact gezocht met de gemeente. Tijdens het 
contact kwam naar voren dat het gezondheidscentrum uit “haar jasje is gegroeid” en 
vervangende huisvesting zoekt om de dienstverlening te optimaliseren. In een brief vraagt het 
gezondheidcentrum om het plan van een nieuwe vestiging in het plan Het Kwadrant te 
ondersteunen. In het kader van de herontwikkeling kan een en ander planologisch gefaciliteerd 
worden en mee genomen worden in het op te stellen ontwerpbestemmingsplan.  

 
De vervolgonderzoeken hebben er uiteindelijk toe bijgedragen dat de plannen voor de invulling van 
de locatie op onderdelen nog beter zijn geworden en vergaand tegemoet komen aan de wensen van 
alle betrokken partijen.  
 
Voor de voortgang van het project is het nu wenselijk om te starten met de planologische procedure 
en een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.  
 
Kanttekeningen 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de ontwikkeling van de woningen in het Kwadrant niet afhankelijk is 
van de sluiting of verplaatsing van de Maarssenbroekseslag. De ontwikkeling kan gerealiseerd 
worden met een verplaatsing van de Maarssenbroekseslag maar ook het opheffen van deze weg 
behoort tot de mogelijkheden. Met dit voorstel worden randvoorwaarden en uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van de woningen vastgesteld. Een besluit over de sluiting of verplaatsing van de 
Maarssenbroekseslag zal in een later stadium met een separaat voorstel aan de raad worden 
voorgelegd.  Het opheffen van de aansluiting dient in overleg met de provincie en de gemeente 
Utrecht te gebeuren. Gesprekken hierover hebben reeds informeel met de provincie en de stad 
Utrecht plaatsgevonden.  
 
Communicatie 
In een eerder stadium is gesproken met de wijkcommissie Bloemstede over de planontwikkeling. Na 
besluitvorming door uw raad over de randvoorwaarden en uitgangspunten zal een klankbordgroep 
bestaande uit leden van de wijkcommissies Bloem- en Boomstede en de gemeente worden 
ingesteld. Daarnaast zullen de inwoners van Stichtse Vecht geïnformeerd worden over het genomen 
besluit via een persbericht.  
 
Financiën en risico’s 
Voor het plan dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. Hierin dienen alle 
gemeentelijke kosten gedekt te worden.  
De ontwikkeling van de locatie dient officieel verankerd te worden in een bestemmingsplan. Voor 
aanvang van de bestemmingsplanprocedure zal de samenwerkingsovereenkomst gesloten moeten 
worden met de initiatiefnemers.  
 
In het kader van de te doorlopen bestemmingsplanprocedure mogen belanghebbenden een 
zienswijze en vervolgens beroep indienen tegen het plan. Ingediende reacties kunnen een vertraging 
in onderstaande planning tot gevolg hebben.  
 
De provincie is voorstander van de herontwikkeling van Het Kwadrant naar woningbouw en 
ondersteunt het project zowel financieel als met ambtelijke inzet. De medewerkers van de provincie 
zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel. De noodzaak voor het aanbrengen van 
zeer stil asfalt als onderdeel van de herontwikkeling van Het Kwadrant staat niet ter discussie. 
Gegeven dit feit gaan wij er vanuit dat de provincie haar medewerking zal verlenen voor het 
aanbrengen van zeer stil asfalt, mede gelet op het feit dat dit voor de overige wijken van 
Maarssenbroek een positief effect zal hebben. In het verleden heeft de provincie meegewerkt aan de 
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aanleg van zeer stil asfalt ter hoogte van Op Buuren. Concrete afspraken over de uitvoering zullen op 
korte termijn gemaakt worden. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de randvoorwaarden en uitgangspunten zien de vervolg stappen en planning er 
globaal als volgt uit: 
 
 

 
 

Afgerond 
 

Fase 1: 
ontwerpbestemmingsplan  
 

Opstellen van een ontwerpbestemmingsplan in 
overleg met belanghebbenden 

Eind 2014 

Fase 2: vaststellen 
bestemmingsplan  
 

Afronden van het bestemmingsplan  Juni 2015 

Fase 3: definitief ontwerp Definitief ontwerp van de ontwikkeling en 
aanvraag omgevingsvergunning 
 

Medio 2015 

Fase 4: realisatie Start van de uitvoering Eind 2015 
   
 
 
14 oktober 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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