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Betreft: Zienswiize-Ontwerpbestemmingsplan Haagstede te Maarssen.

Edelachtbaar College,

Onder verwijzing naar het ontwerp bestemmingsplan “Haagstede” d.d. 17 februari 2017 
berichten wij u als volgt.

Naar aanleiding van het eerdere voor ontwerp voor genoemd plangebied hebben wij een 
zienswijze ingediend. Hieropvolgend heeft de gemeente in haar reactie aangegeven dat 
binnen de nieuwe plannen, de uitvoering van de gemaakte afspraken nog steeds 
mogelijk zal zijn.

Vanwege het feit dat de gemeente een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd ten 
opzichte van de eerder vastgelegde afspraken, dringen wij er bij u op aan ons deze 
aanpassingen te bevestigen, met de mededeling dat uw reactie op onze inspraak zodanig 
gelezen dient te worden dat bedoeld wordt: “de thans afgesproken grondruil.”

Indien wij deze bevestiging schriftelijk ontvangen, lijkt ons een verdere inspraakreactie 
niet langer nodig.

Kunt u voor een dergelijke bevestiging zorgdragen, zodanig dat deze in ons bezit zal 
zijn voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen wij onze inspraakreactie dienen te 

geven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

BP Europa SE - BP Nederland 
Hoogachtend,

-^.A. Zonderop
Vestiging van BP Europa SE
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Betreft: Zienswijze Haagstede

Geachte burgemeester en wethouders,

Middels dit schrijven dienen wij, als belanghebbenden nu wij naast de voorgenomen bouwlocatie 
"Haagstede" wonen, onze zienswijze in ten aanzien van plan Haagstede.

Wij zijn tegen dit plan zoals nu voorgesteld.

Het geplande gebouw met een hoogte van 14 meter staat veel te dicht op onze achtertuin en 
gevel. Hierdoor is enorm grote inbreuk op onze privacy te verwachten, verminderde 
lichtinval etc., terwiji een plan met minder inbreuk eenvoudig mogelijk is. Dit zal ook een 
waardevermindering van onze woning tot gevolg hebben.

- De bouw zoals thans voorgestaan doorkruist zichtlijnen en toezeggingen op dat punt.

Geluidshinder. Door dit hoge gebouw weerkaatst het geluid van voorbijrijdende voertuigen, 
zodat daarvan (veel) meer hoorbaar zal worden. ,

Overlast van verkeer. Uw onderzoeken zijn gebaseerd op ernstig gedateerde en achterhaalde 
onderzoeken. De verkeerssituatie is sindsdien enorm veranderd, o.a. doordat de gemeente 
Utrecht de verkeersbewegingen zoveel mogelijk via de ring probeert te laten verlopen. Daar 
is niet naar gekeken. be ontsluiting van onze wijk, Boomstede, komt enorm onder druk te 
staan binnen het huidige plan. U wenst de weg naar de Zuilense ring/snelweg A2, te 
verplaatsen naar een plek recht tegenover de uitgang van onze wijk. Al het verkeer komt 
daardoor achter onze woningen langs en dient links af te slaan richting de Zuilense ring, om 
vervolgens een 180 graden (haarspeldbocht) te maken om op de Zuilense Ring in te kupnen 
voegen. Dergelijke bochten zorgen aantoonbaar voor enorme vertraging en filevorming. 
Daarnaast is er de afhankelijkheid van de doorstroming op de A2. Bij filevorming aldaar.



heeft dit direct effect op de doorstroming op de Zuilense ring, ergo de op- en afritten vanuit 
Maarssenbroek. Ook komt hierdoor de veiligheid naar mijn mening in het geding.

Fijnstof en ultra fijnstof. Door het toenemen van het verkeer, de verkeersopstoppingen die 
zullen ontstaan op de Floraweg en het weerkaatsen van fijnstof en ultra fijnstof in 
combinatie met de locatie van de hoogbouw, zal de luchtvervuiling in Boomstede buiten 
proportioneel toenemen. Dit veroorzaakt schade aan het leefkiimaat. Boomstede is immers 
gesitueerd tussen de Zuilense ring, de A2 en de Floraweg. Wij treffen voorts geen 
onderzoeken naar luchtkwaliteit aan, alleen een verwijzing naar een rekenmethode. Dat dekt 
de lading niet. Het is ons bekend dat de luchtkwaliteit in Nederland slechter dan wenselijk is 
en dat zeker nabij de A2 problematiek op dit punt speelt. Daarbij heeft de beoogde bouwplek 
een ligging die lager is dan de wegen, zodat de vrees bestaat dat er vervuiling laag gelegen 
blijft hangen.

Wij hebben geen onderzoeken kunnen vinden die aantonen welke gevolgen de beoogde 
bebouwing heeft voor de stand van het grondwater in onze tuin bij de beoogde bouwplek.
Wij vragen ons tevens af of wel goed en veilig op de drassige laaggelegen grond gebouwd 
kan worden op de thans voorgestane wijze. De vrees voor verzakking van woningen, wegen, 
opkomst van kwelwater enz. is voorzienbaar en dient betrokken te worden.

In het verleden zijn er toezeggingen gedaan door de gemeente, zwart op wit, en door 
politieke partijen over de maximale hoogte van eventuele bebouwing en de plaats van deze 
hoge bebouwing. Zoals het plan er nu ligt is hiermee op geen enkele wijze rekening 
gehouden en worden deze toezeggingen niet nagekomen.

Het project zoals dit nu voorligt lijkt niet te voldoen aan de richtlijnen binnen de gemeente 
ten aanzien van sociale woningbouw (30%). De daarover gemaakte afspraken lijken welhaast 
structureel te worden ontdoken door de gemeente, wat ik niet acceptabel acht.

Daarenboven zijn wij van mening dat een klankbordgroep vanuit Boomstede geyormd moet worden 
die het overleg met de gemeente aan dient te gaan over een dusdanig project; Soortgelijke geluiden 
horen wij vanuit meerdere kanten in Boomstede. Wij stellen u voor een dergelijke groep te vormen 
en daarmee informeel en formeel overleg met de gemeente aan te gaan.

Wij wensen verder geinformeerd te blijven in dit dossier en in ieder geval pok over zaken als 
besluiten aanstonds geinformeerd te worden. Mocht het tot behandeling in een commissie of in de 
gemeenteraad komen, dan verzoeken wij u ons daarvan tijdig op de hoogte te stellen zodat wij 
kunnen inspreken.

Een kopie van deze zienswijze zenden wij, gelet op de inhoud, via de griffier tevens aan alle politieke 
partijen in de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet.
P.E.A Brugts en E.J. Brugts - BuddingJj^a'n'Bipsbefi^^^^^^^^^-:;^ 
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Dit is een zienswijze reactie op het ontwerp bestemmingsplan Haagstede

Mijn eerste inspraak punten hebben niet tot een aanpassing geleid en toch wil ik graag hier 
verder op in gaan.

In mijn eerste punt probeer ik duidelijk te maken dat er een aanpassing is gedaan in de 
geplande verkeerssituatie na de voorstellen van het eerste bereikbaarheids onderzoek 
(Bereikbaarheidsstudie woongebied Kwadrant Maarssen van 15 nov, 2010). De rotonde 
\wordt in deze studie nog niet genoemd, en in deze studie wordt gezegd dat de huidige 
situatie behouden kan worden. Er staat op pagina 23 'Samenvattend wordt geconcludeerd 
dat het kwadrant binnen de huidige hoofdwegenstructuur kan worden gerealiseerd en kan 
worden aangesloten op de Floraweg middels een voorrangskruising'. Dus de huidige verkeer 
situatie kan volgens dit onderzoek geen kwaad, daarnaast wordt een aanbeveling gedaan 
voor autovariant 4 (Zonder rotonde). In dit geval is een vervolg notitie beschikbaar gekomen 
op 2 September 2013, die een plan van aanpak NW-Kwadrant defineerd. Daar wordt een 
verschoven ligging voorgesteld op basis van reacties (van wie is onduidelijk) op het eerdere 
plan, waar denk ik de Bereikbaarheidsstudie mee bedoelt wordt. In deze notitie wordt de 
verplaatsing van de Zuilense ring aansluiting (Maarssenbroekse slag) verschoven richting 
Boomstede. Dit wordt gezien als een 'Op netwerkniveau is dit een zeer geringe 
verschuiving'. De effecten zouden 'verwaarloosbaar' zijn. Ik ben van mening dat deze 
beslissing hiermee slecht is onderbouwt. Mijn mening is dat er daadwerkelijk effecten zijn 
op de verkeerstromen door de plaatsing van een rotonde.

In plaats van de huidige situatie te behouden ofwel het voorstel autovariant 4 van het 
eerste Bereikbaarheids onderzoek te implementeren wordt er voor een alternatief gekozen 

die niet duidelijk onderbouwt wordt.

De rotonde en de verplaatsing van de Maarssenbroekse slag richting de Zuilense ring heeft 
een duidelijke nadeel. Er zal meer verkeer langs de uitgangen van Haagstede en Boomstede 
worden geleid waardoor het moeilijker wordt om uit deze wijken te komen en het 
misschien wel minder veilig wordt

Het is onduidelijk of de nieuwe Maarssenbroekse slag een twee baans weg wordt waardoor 
de verkeerstromen die nu vooral via de Ruimteweg gaan dan deels langs Boomstede en 
Haagstede zullen gaan.

Kortom deze opiossing heeft geen gering effect en een rotonde kan dan wel verkeer minder 
ophouden, de drukte op de floraweg zal toenemen. Misschien wordt hierdoor het geluids 
overlast ook wel onderschat.
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Dit gaat over bestemmingsplan "Haagstede" in Maarssenbroek. 20 maart 2017.

Geachte..............

Naar aanleiding van het ontwerp Haagstede dat ik bekeken op de inloop avond j.l. 22 februari.

Is mijn opmerking van Hoogbouw dat precies tegenover mijn huis komt en daar door veel licht en zon 
weg neemt en ook het prive daar zij precies in onze tuinen kunnen kijken.

Waarom niet aan de andere kant naar de opricht richting Amsterdam! En de laagbouw aan onze 
kant.

Ik heb gevraagd, het antwoord ja dan gaat het auto verkeer niet helemaal door de wijk been!

Naar mijn inziens is dat geen logica de auto's rijden er toch.

En ook Wilde ik graag weten wat er met de geluidswal gaat gebeuren, daar ik precies op de hoek 
woont precies tegen over het nieuwe plan als er een gedeelte van de geluidswal wordt gesloopt dan 
kan een ieder door mijn tuin naar Bloemstede lopen daar dat dan open wordt, want daar ligt een 
duiker en die loopt onder weg door naar Boomstede.

Graag zou ik willen vernemen wat daar op U antwoord is.

Met vriendelijke groet T.J.v.d.Lugt v.d.Bosch.

Bloemstede 101 

3608 TE Maarssen. >7/'
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Ontwerp bestemmingsplan Haagstede 

Vervoigstappen bestemmingsplan Haagstede

Indienen zienswijzen
Het Ontwerpbestemmingsplan Haagstede ligt ter inzage van
Vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2017

In deze periode kunt u een zienswijze indienen.
De laatste dag dat u een zienswijze kunt indienen is donderdag 30 maart 2017

De zienswijzen worden behandeld.
Hier wordt een Nota van beantwoording van gemaakt.
De behandeling kan er voor zorgen dat het bestemmingsplan wordt aangepast.
Er kunnen ook nog 'ambtelijke' aanpassingen komen.

Let op: Als u geen zienswijze indient kunt u geen beroep aantekenen tegen het vastgestelde plan. 
Als er in het plan lets wordt aangepast bij de vaststelling kunt tegen deze aanpassing beroep 
aantekenen.

Vaststellen bestemmingsplan
Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad behandeld op 3 juii 2017 en naar verwachting in 
die vergadering vastgesteld.
Daarvoor vindt eerst behandeling in de commissie plaats. Dit is eind mei of begin juni.
U kunt bij de commissie inspreken als u dat wilt.
Als u een zienswijze heeft ingediend wordt u uitgenodigd om bij de commissie aanwezig te zijn.

Beroep instellen
Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit bekend gemaakt via de gemeentelijke website 
en in de Staatscourant.
Het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage.
In die periode kunt u beroep instellen bij de Raad van State.
Als er een spoedeisend belang is kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen.
U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook beroep hebt ingesteld.

Abonnement op bekendmakingen
U kunt een abonnement nemen op de gemeentelijke bekendmakingen.
Dit kan via: https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u zich aanmelden voor de bekendmakingen van de 
overheid (gemeente, provincie en rijk) in uw omgeving.
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NUMMER 
UW E-MAIL VAN 
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21 maart2017

81A9516C 
15 februari 2017

TEAM
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
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GRO
N.M. van Hattem 
030-2583273
Nancy.van.hattem@Provincie-Utrecht.nl 
Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Haagstede

Geachte raad,

Uw college van burgemeester en wethouders heefl met ingang van 17 februari 2017 het 
ontwerpbestemmingsplan 'Haagstede” ter inzage gelegd. Het college heeft ons hierover conform artikel 3.8, lid 1 
sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geinformeerd.

Wij brengen op grond van het hiema omschreven ruimtelijk beleid onze zienswijzen en opvattingen over dit plan 
naar voren.

Het provinciaal beleid
Het provinciale ruimtelijk beleid is neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 
2016) (Verder: PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016) (Verder: 
PRV).

In de PRV, die op 20 januari 2017 in working is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud, 
toelichting of onderbouwing van onder meer bestemmingsplannen. Hiermee willen we een aantal provinciale 
belangen laten doonverken naar het gemeentelijke niveau. Om deze belangen te borgen kunnen wij zo nodig het 
instrumentarium uit de Wro inzetten.

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het indienen van zienswijzen ten aanzien van de volgende 
onderdelen van het plan:

Mobiliteit
In de PRS is als provinciaal belang gedefinieerd: “zorgdragen voor en voldoende ruimte bieden voor een goede 
bereikbaarheid voor woon-, work- en vrijetijdsvoorzieningen”. Hierbij gaat het om het zo optimaal als mogelijk 
afstemmen van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Vanuit het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid 
stimuleren wij het carpoolen. Daarvoor moot er voldoende capaciteit beschikbaar zijn op de carpoolplaatsen. 
Geconstateerd is dat er op de carpoolplaats Maarssenbroek A2-N230 een capaciteitsprobleem is. Bij tellingen in 
november 2016 is gebleken dat er geen of nauwelijks nog parkeerruimte beschikbaar is. Het geldende 
bestemmingsplan biedt geen mimte voor uitbreiding van de betreffende carpoolplaats. Ook het nu voorliggende 
ontwerpbestemmingsplan biedt die ruimte niet. Over uitbreiding van de carpoorplaats heeft ambtelijk overleg

provincie-utrecht.nl

College van Gedeputeerde Staten 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH, Utrecht 
Telefoon 030-2589111



plaatsgevonden. Van de zijde van uw gemeente is aangegeven de uitbreidingswens in een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen, zodat het vast te stellen bestemmingsplan hierop aangepast 
kan worden.
Wij verzoeken u dan ook in het vast te stellen bestemmingsplan de gewenste uitbreiding van de carpoolplaats 
mogelijk te maken. Hierbij gevoegd is een gemaatvoerde tekening van de carpoolplaats.

De paragraaf Verkeer in de toelichting is overigens gebaseerd op een bereikbaarheidsstudie van meer dan zes 
jaar oud. Hierin is gerekend met de verkeerscijfers voor 2020. Een actualisatie lijkt dan ook nodig (bij voorkeur tot 
2030). Niet beschreven wordt in hoeverre het extra verkeer als gevolg van de woningbouw van invioed is op de 
doorstroming van de N230. Dit laatste is des te meer van belang omdat wij op dit moment studeren op een 
aanpassing van de aansluiting van de N230 op de A2.

Behalve de bovengenoemde zienswijzen overenkele specifieke aspecten in dit ontwerpbestemmingsplan, geeft 
het plan vanuit de optiek van het provinciaal mimtelijk belang vender geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde
narnfejs+iefTl

Dhr. P. (Pirn) van den Berg
Ged sputeerde Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en 
Ene gietransitie

Behoort bij briefhummer: 2 van 2
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Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  vr 24-03-2017 09:58

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * m.j.
Achternaam * stolwijk
Straatnaam * boomstede
Huisnummer * 118
Postcode * 3608AE
Woonplaats * maarssen
Telefoonnummer * 0346565710
E-mailadres * stolwijk@casema.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede

Zaaknummer * z/17/105737
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Ik heb grote zorgen over de infrastructuur.

Met de nieuwe wijk Haagstede zal de
verkeersdruk toenemen. Samen met het
verkeer van de andere wijken zal dit
moeten samenvoegen met het verkeer op
de Zuilense Ring. Ik maak mij zorgen dat
het verkeer in de wijk al vastloopt.
Daarnaast zal dit extra verkeer zorgen voor
meer geluidsoverlast en fijnstof.
Vooralsnog zie ik geen extra maatregelen



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  vr 24-03-2017 09:58

voor de wijk Boomstede waar ik leef en 
woon. De geluidswal is in mijn beleving nu 
al niet meer afdoende. Verder begrijp ik 
niet waarom men kiest voor de locatie van 
het hoogste gebouw in Haagstede recht 
tegenover de woonwijk Boomstede.Is dit 
niet in tegenspraak als het gaat om 
afspraken van de Gemeente zelf als het 
gaat om zichtslijnen. In het algemeen 
verbaast het mij dat voor de nieuwe wijk 
alle maatregelen worden genomen als het 
gaat om woongenot, maar ik zie geen 
enkele beweging als het gaat om het 
woongenot van de bestaande wijken 
Boomstede en Bleomstede. Hoe denkt de 
Gemeente toe te komen aan de wensen 
van hun huidige inwoners als het gaat om 
Verkeersdruk, Verkeersoverlast, uitstoot 
fijnstof, verstoren van zichtslijnen. Ik hoor 
graag van u. Martin Stolwijk

Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee
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A.M. Bouw en N J. Jansen 
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Geachte burgemeester en wethouders,

Middels dit schrijven dienen wij, als belanghebbenden nu wij naast de voorgenomen bouwlocatie 
"Haagstede" wonen, onze zienswijze in ten aanzien van plan Haagstede.

Wij zijn tegen dit plan zoals nu voorgesteld.

Het geplande gebouw met een hoogte van 14 meter staat veel te dicht op onze achtertuin en 
gevel. Hierdoor is enorm grote inbreuk op onze privacy te verwachten, verminderde 
lichtinval etc., terwiji een plan met minder inbreuk eenvoudig mogelijk is. Dit zal ook een 
waardevermindering van onze woning tot gevolg hebben.

De bouw zoals thans voorgestaan doorkruist zichtlijnen en toezeggingen op dat punt.

Geluidshinder. Door dit hoge gebouw weerkaatst het geluid van voorbijrijdende voertuigen, 
zodat daarvan (veel) meer hoorbaar zal worden.

Overlast van verkeer. Uw bnderzoeken zijn gebaseerd op emstig gedateerde en achterhaalde 
onderzoeken. De verkeerssituatie is sindsdien enorm veranderd, o.a. doordat de gemeente 
Utrecht de verkeersbewegingen zoveel mogelijk via de ring probeert te laten verlopen. Daar 
is niet naar gekeken. De ontsluiting van onze wijk, Boomstede, komt enorm onder druk te 
staan binnen het huidige plan. U wenst de weg naar de Zuilense ring/snelweg A2, te 
verplaatsen naar een plek recht tegenover de uitgang van onze wijk. Al het verkeer komt 
daardoor achter onze woningen langs en dient links af te slaan richting de Zuilense ring, om 
vervolgens een 180 graden (haarspeidbocht) te maken om op de Zuilense Ring in te kunnen 
voegen. Dergelijke bochten zorgen aantoonbaar voor enorme vertraging en filevorming. 
Daamaast is er de afhankelijkheid van de doorstroming op de A2. Bij filevorming aldaar.



heeft dit direct effect op de doorstroming op de Zuilense ring, ergo de op- en afritten vanuit 
Maarssenbroek. Ook komt hierdoor de veiligheid naar mijn mening in het geding.

Fijnstof en ultra fijnstof. Door het toenemen van het verkeer, de verkeersopstoppingen die 
zullen ontstaan op de Fioraweg en het weerkaatsen van fijnstof en ultra fijnstof in 
combinatie met de locatie van de hoogbouw, zal de luchtvervuiling in Boomstede buiten 
proportioneel toenemen. Dit veroorzaakt schade aan het leefkiimaat. Boomstede is immers 
gesitueerd tussen de Zuilense ring, de A2 en de Fioraweg. Wij treffen voorts geen 
onderzoeken naar luchtkwaliteit aan, alleen een verwijzing naar een rekenmethode. Dat dekt 
de lading niet. Het is ons bekend dat de luchtkwaliteit in Nederland slechter dan wenselijk is 
en dat zeker nabij de A2 problematiek op dit punt speeit. Daarbij heeft de beoogde bouwplek 
een ligging die lager is dan de wegen, zodat de vrees bestaat dat er vervuiling laag gelegen 
blijft hangen.

Wij hebben geen onderzoeken kunnen vinden die aantonen welke gevolgen de beoogde 
bebouwirig heeft voor de stand van het grondwater in onze tuin bij de beoogde bouwplek. 
Wij vragen ons tevens af of wel goed en veilig op de drassige laaggelegen grond gebouwd 
kan worden op de thans voorgestane wijze. De vrees voor verzakking van woningen, wegen, 
opkomst van kwelwater enz. is voorzienbaar en dient betrokken te worden.

In het verleden zijn er toezeggingen gedaan door de gemeente, zwart op wit, en door 
politieke partijen over de maximale hoogte van eventuele bebouwing en de plaats van deze 
hoge bebouwing. Zoals het plan er nu ligt is hiermee op geen enkele wijze rekening 
gehouden en worden deze toezeggingen niet nagekomen.

Het project zoals dit nu vooriigt lijkt niet te voldoen aan de richtlijnen binnen de gemeente 
ten aanzien van sociale woningbouw (30%). De daarover gemaakte a^praken lijken welhaast 
structureel te worden ontdoken door de gemeente, wat ik niet acceptabel acht.

Daarenboven zijn wij van mening dat een klankbordgroep vanuit Boomstede gevormd moet worden 
die het overleg met de gemeente aan dient te gaan over een dusdanig project. Soor^elijke geluiden 
horen wij vanuit meerdere kanten in Boomstede. Wij stellen u voor een dergelijke groep te vormen 
en daarmee informeel en formeel overleg met de gemeente aan te gaan.

Wij wensen verder geTnformeerd te blijven in dit dossier en in ieder geval ook over zaken als 
besluiten aanstonds geTnformeerd te worden. Mocht het tot behandeling in een commissie of in de 
gemeenteraad komen, dan verzoeken wij u ons daarvan tijdig op de hoogte te stellen zodat wij 
kunnen inspreken.

Een kopie van deze zienswijze zenden wij, gelet op de inhoud, via de griffier tevens aan alle politieke
partijen in de gemeenteraad.

Met vriendelijke gi

A.M. Bouw en N Jj^ 
Boomstede 128 ^ ^ 

3608 AG MAARSBEN
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Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 20:01

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * Pieter
Tussenvoegsel(s) P.J.
Achternaam * Verhoef
Straatnaam * Boomstede
Huisnummer * 4
Postcode * 3608AA
Woonplaats * Maarssen
Telefoonnummer * 0346580390
E-mailadres * pieterverhoef@ziggo.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede

Zaaknummer * Z/17/10743
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Alhoewel onderzocht en weergegeven ben

ik van mening dat de vrees
gerechtvaardigd blijft dat verkeerstoename
op Floraweg en m.n. bij rotonde
Boomstede zal leiden tot opstoppingen.
Met als direct gevolg meer geluid en milieu
vervuilende problemen die verder zullen
leiden tot gezondheid problemen van
huidige en toekomstige bewoners in begin



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 20:01

wijk Boomstede 
(rotonde).Bovendien en mede daardoor zal 
dit leiden tot ongunstige invloeden op de 
waarde van desbetreffende huizen. Ik hou 
me derhalve voorbehouden in aanmerking 
te komen voor een planschade vergoeding.

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 17:41

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * A
Achternaam * WASSINK
Straatnaam * BLOEMSTEDE
Huisnummer * 115
Postcode * 3608TE
Woonplaats * MAARSSEN
Telefoonnummer * 0346567866
E-mailadres * awassink@yahoo.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede

Zaaknummer * Z/17/10743
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Het is meer een teleurstellende reactie op

de voorgaande beloftes die aan ons als
bewoners over dit nieuwe plan zijn gedaan.
De belofte was om de groenstrook vol
bomen als groenebuffer grenzend aan
waterkant van Bloemstede en de nieuwe
wijk te behouden.
Deze was op tekening zelfs aangegeven,
zij het aan de verkeerde kant,
maar in overleg met de ontwikkelaar kwam



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 17:41

dit allemaal goed. 

Echter het nieuwe plan nader bekeken is 
daar geen spraken meer van.
Het zal waarschijnlijk uitkomen op een 
strookje honden-poepgras langs de 
waterkant.
Met volledig inkijk op de huizen aan de 
overkant.

Voor alles zou het beter zijn als deze 
prachtige bomen gespaard zouden zijn 
gebleven, zeker als we ervan uitgaan dat 
het lawaai én fijnstof alleen maar zal 
toenemen ondanks de belofte dat het juist 
minder gaat worden.
We weten inmiddels allemaal dat én die 
belofte én het feit een fabel is.

Er het is zelfs toegegeven dat het te veel 
is/was. 
En hoe frustrerend is het om te weten dat 
dit dan wordt opgelost door ONTHEFFING 
aan te vragen.

Hoe mooi en gezonder zou het zijn 
geweest als de struiken en 
bomen,sommige van zelfs veertigjaar oud 
als fijnstof filters/zuurstof makers en een 
prachtige afscheiding in het plan waren 
opgenomen, zoals het ons in de eerste 
instantie is voorgehouden.

Dan zou het letterlijk groen wonen zijn 
geweest.

Maar elke meter grond telt, dat blijkt maar 
weer.



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 17:41

En dat gaat zoals altijd... ten koste van 
milieu(gezondheid) en woongenot.

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 21:02

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * P.
Tussenvoegsel(s) van der
Achternaam * Wal
Straatnaam * Boomstede
Huisnummer * 23
Postcode * 3608 AA
Woonplaats * Maarssen
Telefoonnummer * 06-23704186
E-mailadres * petervanderwal4@gmail.com
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede in Maarssenbroek en het
Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh

Zaaknummer * NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-OW01
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Voor de ontsluiting van de wijken

Haagstede en Boomstede op de Floraweg
is in het ontwerpplan gekozen voor een
turborotonde bij de uitgang van de wijk
Boomstede. Daarbij is verwezen naar een
“Plan van aanpak NW-kwadrant verkeer”
van 2 september 2013. Dit plan ontbeert
echter een adequate onderbouwing voor
deze keuze. In het plan is vermeld dat op



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 21:02

netwerkniveau de verschuiving van de 
Maarssenbroekseslag zeer gering is, 
waardoor de effecten op de 
verkeerstromen verwaarloosbaar zijn. De 
notitie richt zich om die reden dan ook 
vooral op de vormgeving van aansluiting 
van de Maarssenbroekseslag en Kwadrant 
op de Floraweg. Vreemd is echter dat de 
aanloop naar de Noordelijke ring Utrecht in 
het plan grotendeels verdwijnt. Dat dit geen 
verkeersstuwing/hinder gaat veroorzaken, 
wordt in het plan in het geheel niet 
onderbouwd, maar wordt enkel met 
vorenstaande frase afgedaan. Dit klemt 
eens te meer nu al in 2010 een 
Bereikbaarheidsstudie is verricht, waarin 
onderbouwd is geconcludeerd dat 
verwijdering van de Maarssenbroekseslag 
niet tot problemen leidt elders in het 
netwerk en bovendien de mogelijkheid 
biedt om een betere fietsontsluiting te 
realiseren (zie p. 23 van de 
Bereikbaarheidsstudie woongebied 
Kwadrant Maarssen van 15 november 
2010). Waarom niet voor deze variant is 
gekozen is volstrekt onduidelijk. Ik wil de 
gemeente dan ook in beraad geven om de 
bereikbaarheidsstudie van 2010 als 
grondslag voor de ontsluiting van beide 
wijken te hanteren. Daarmee wordt 
verkeersstuwing (en hinder) op de 
Floraweg voorkomen en heeft als 
bijkomend voordeel dat het college geen 
gebruik hoeft te maken van de 
ontheffingsmogelijkheid in de Whg om de 
hoger waarden in het geluidsniveau dan de 
wettelijke voorkeurswaarden, te 
legaliseren. 



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 21:02

Hoogachtend,

Peter van der Wal 
 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 22:48

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * AW
Achternaam * Combe
Straatnaam * Boomstede
Huisnummer * 125
Postcode * 3608AE
Woonplaats * Maarssen
Telefoonnummer * 0346830239
E-mailadres * d_streumer@hotmail.com
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede

Zaaknummer * NL.IMRO.1904BPHaagstedeMBK-VO01
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Naar aanleiding van de 2e inloopavond op

22-02-2017 wil ik graag voor de 2e maal
bezwaar maken tegen de huidige positie
van het appartementencomplex. Uit diverse
gesprekken op de inloopavond blijkt dat het
argument voor de huidige positie voortkomt
uit een esthetische oogpunt. Er zijn geen
maatschappelijke argumenten waarom de
huidige positie een betere zou zijn dan
achter de BP. Frappant vind ik het dan ook



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  di 28-03-2017 22:48

dat de ''bezwaren'' welke terug te lezen zijn 
in de nota met een zwak argument 
(esthetische) ontkracht worden. Ik ben van 
menig dat er een prima andere oplossing 
gevonden kunnen worden om het 
''bijzondere gebouwen'' probleem op te 
lossen. Je zou je ook kunnen afvragen of 
een tankstation en een gedateerd bedrijven 
terrein bijdragen aan een fraai 
omgevingsbeeld. Echter zullen hier de 
economische belangen een grotere rol 
spelen.
In mijn ogen zou het appartementen 
complex beter achter de BP gepositioneerd 
kunnen worden omdat de afstand naar 
achtergevels van Boomstede en Bloemste 
aanzienlijk groter zal zijn en de privacy niet 
of nauwelijks nog van toepassing zal zijn. 
Dit zou het aantal bezwaren aanzienlijk 
kunnen verminderen. Als de plannen 
ongewijzigd zullen blijven zal dit nadelige 
gevolgen hebben voor de waarde van mijn 
perceel en zal ook ik aanspraak doen op de 
planschade.

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee
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Betreft zienswijze BESTEMMINGSPLAN "HAAGSTEDE" in Maarssenbroek - versie 2 

ALGEMEEN (ongewiizigd):
Dit z.g. 4® Kwadrant meet zo langzamerhand wel een "hoofdpijn" dossier worden voor gemeente en belegger. 
Volgens mij was er in het allereerste begin een park gepland, bereikbaar via Bloemstede (fiets- /loopbrug), dat 
was de beste optie, latere plannen voor kantoren (hoogbouw), bedrijfsgebouwen e.d. waren en 
verkeerstechnisch en commercieel op dat moment (gelukkig) niet haalbaar.

BEZWAREN NIEUWE PLANNEN

VERKEERSTECHNISCH:
a) Door het verleggen van de oprit naar de snelweg creeert u vanaf de aan te leggen rotonde bij 

Boomstede een verkeersinfarct, met name in de spits zal het verkeer bovenaan de oprit de Zuilense 
Ring niet op kunnen draaien, waardoor de oprit al snel zal vollopen. Van een normale doorstroming op 
de Floraweg en vanuit Boomstede de Floraweg op is dan geen sprake meer.

b) Dan plant u dichtbij nog een tweede rotonde voor het in- en uitkomende verkeer uit de wijk 
"Haagstede". Tegelijkertijd moet ook het verkeer, komende vanaf de BP benzinepomp hiervan gebruik 
maken, dit maakt het allemaal nog drukker, onoverzichtelijker en gevaarlijker.

c) Dan heeft u ook nog het idee het gezondheidscentrum uit Boomstede te verplaatsen naar de wijk 
"Haagstede". Dit zal ook een aanzuigende werking hebben en hierdoor extra verkeer. Dit verkeer zal 
de rotonde extra belasten en het doorgaande verkeer belemmeren.

d) Verder zal minimaal de 'versmalling* in de Floraweg t.h.v. de benzinepomp richting Utrecht moeten 
worden herzien, c.q. worden verbreed. Hierdoor zullen de appartementen, nu gepland aan de 
Floraweg volgens mij te dicht aan de Floraweg komen te staan.

e) Geluidshinder: door het hoge gebouw, ca. 14 meter, weerkaatst het geluid van de passerende 
voertuigen tegen de gevel, waardoor veel meer geluidshinder bestaande woningen Boomstede (o.a. nr. 
120)

f) Fijnstofen ultra fijnstof: Door het toenemen van het verkeer, de verkeersopstoppingen die zullen 
ontstaan op de Florawegen het weerkaatsen van fijnstof en ultrafijnstof in combinatie met de locatie 
van de hoogbouw, zal de luchtvervuiling in Boomstede buiten proportioneel toenemen. Dit veroorzaakt 
schade aan het leefkiimaat. Boomstede is immers gesitueerd tussen de Zuilense ring, de A2 en de 
Floraweg.

BOUWPANNEN:
Waarom het appartementengebouw zo opvallende aan de weg bouwen? Waarom een 
appartementengebouw, alleen voor de "opbrengst". In Maarssenbroek is in principe geen hoogbouw 
gebouwd, alleen hier en daar 'lage' hoogbouw in Boomstede, Fazantenkamp, Reigerskamp e.d, maar niet 
zo opvallend, prominent aanwezig als u nu voor ogen hebt. Wij stellen dan ook voor het appartementen 
gebouw in het 'hart' van de nieuwe wijk te bouwen en/of aan de rand tegen de oprit. dit is dan gelijk een 
goede' geluidswal'. De gevels zijn goed geluidwerend te maken, denk hierbij aan voorzieningen rond de



Coentunnelweg e.d. Dan vraag ik mij ook af, waarom u afwijkt van de tot nu toe gevoigde "rooilijn", u zou 
toch moeten bouwen in de lijn van Bloemstede, Duivenkamp e.d., hier zullen toch ook wel regels voor zijn 
en niet alleen het commerciele belang. Volgens mij zijn de benzinepomp en bet bedrijfsverzamelgebouw 
ook in die 'lijn' gehouden.

De bouwzoals thans voorgesteld doorkruist 'zichtlijnen' en eerdere toezeggingen op dot punt.

De nu geplande plaats geeft waarschijnlijk ook meer geluidsoverlast naar de wijk Boomstede, weerkaatsing 
van het geluid van het verkeer op de Floraweg. U zou het appartementen gebouw ook weg kunnen laten 
en gewoon een vriendelijke woonwijk bouwen zonder 'hoogbouv/

Het geplande appartementengebouw met een hoogte van ca. 14 mtr. Staat veel te dicht op de achtertuin 
en gevel. Hierdoor is ook een enorme inbreuk op onze privacy te verwachten, verminderde lichtinval e.d., 
terwiji een plan, zie boven, met minder inbreuk eenvoudig mogelijk is. Dit zal ook een waardevermindering 
van onze woning tot gevolg hebben.
a) Dan vraag ik mij ook af, waarom u afwijkt van de tot nu toe gevoigde "rooilijn", u zou toch moeten 

bouwen in de lijn van Bloemstede, Duivenkamp e.d., hier zullen toch ook wel regels voor zijn en niet 
alleen het commerciele belang. Volgens mij zijn de benzinepomp en het bedrijfsverzamelgebouw ook 
in die 'lijn' gehouden.

b) Door die 'rooilijn' te verleggen wordt komt de nieuwbouw te dicht naar Boomstede en maakt het de 
Floraweg ineens onoverzichtelijker door de versmalling.

Daarenboven zijn wij van mening dat een klankbordgroep vanuit Boomstede gevormd moet worden die het 
overleg met de gemeente aan dient te goon over een dusdanig groot project. Soortgelijke geluiden horen vanuit 
meerdere kanten in Boomstede. Wij stellen u voor een dergelijke groep te vormen eb daarmee informeel en 
formeel overleg met de gemeente aan te goon.

Wij wensen verder geinformeerd te blijven in dit dossier en in iedergeval ook overzaken als besluiten aanstonds 
geinformeerd te worden. Mocht het tot behandeling en een commissie of in de gemeenteraad komen, dan 
verzoeken wij u ons daarvan tijdig op de hoogte te steilen zodat wij kunnen inspreken.

Een kopie van deze zienswijze c.q. bezwaren zenden wij, gelet op de urgentie van de inhoud, via de griffier 
tevens aan alle politieke partijen in de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet.

R.H. Geurtsen en Jfl. (^eurtsen-Roseboom 
BoorfisfidelCO

’,608 AE Maa/s:
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Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * W.G.
Tussenvoegsel(s) van de
Achternaam * Pasch
Straatnaam * Boomstede
Huisnummer * 127
Postcode * 3608AG
Woonplaats * Maarssen
Telefoonnummer * 0346330505
E-mailadres * wvandepasch@ziggo.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede

Zaaknummer * NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-V001
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Wij zijn tegen dit plan om de volgende

redenen:
Wij hebben ons huis gekocht op basis van
een weg / oprit achter onze tuin, hierdoor
hadden we de garantie dat het achter ons
huis vrij zou blijven van bebouwing.
Zoals het plan er nu is gaan we van het
ene uiterste naar het andere uiterste, van
geen bebouwing mogelijk door een weg, de
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Maarssenbroekseslag, naar een 14 meter 
hoog gebouw op 10 meter afstand van de 
achtertuin.
Door de hoogte van het gebouw met 
meerdere woonlagen en de plaats zo dicht 
op onze achtertuin verwachten wij een 
inbreuk op onze privacy.
Door de vele ramen en een zon op het 
zuiden, krijgen wij last van een enorme 
lichtreflectie van de zon in ons huis.
De hoogte van het gebouw zal ook de 
weerkaatsing van geluid verhogen door het 
toenemende verkeer op de floraweg wat 
voorbij raast.
Tevens maken wij ons zorgen over de 
waardevermindering van onze woning.
Verder voorzien wij overlast van het 
verkeer in de ontsluiting van Boomstede.
De verkeersdrukte is de laatste jaren fors 
toegenomen en het verkeer staat 
regelmatig vast om op de Zuilense ring te 
geraken. De concentratie van verkeer naar 
de Zuilense ring komt volgens het plan op 
één kruising / rotonde Floraweg-
Boomstede. Ook de haarspeldbocht om op 
de Zuilense ring te geraken, zorgt voor 
enorme verkeersopstopping, met name bij 
filevorming op de A2 zal dit verergeren. 
Hierdoor kunnen wij Boomstede niet uit.
Door de toenemende drukte achter ons 
huis in combinatie met het 14 meter hoge 
gebouw geeft ons grote zorgen over de 
conditie van ons toekomstig leefmilieu. Met 
name toename van fijnstof en superfijnstof 
door deze toename van het verkeer en de 
weerkaatsing tegen het 14 meter hoge 
gebouw. We zitten immers al klem tussen 
de A2, Zuilense ring en Floraweg.
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Enkele van uw onderzoeken uit de bijlagen 
van plan Haagstede zijn zeer gedateerd en 
inmiddels ernstig achterhaald.

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee
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Zienswijze op Bestemmingsplan ‘Haagstede’ in Maarssenbroek 

Geacht college B&W,

Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn zienswijze op bovengenoemd 
plan aan u kenbaar te maken.

De nieuw te bouwen woonwijk ‘Haagstede’ is een slecht plan. Een stuk grond jaren 
geleden verkocht aan een projectontwikkelaar die er toen een hoog gebouw op wilde 
zetten en dit er niet door kreeg. Nu is er dan bet plan van een nieuwbouwwijk tussen 
Bloemstede, Boomstede en de NRU met verderop de A2. Ongebruikelijk in 2017 een 
benzinestation in de toekomstige achtertuinen. Dan nog bet drukke verkeer op de 
Safariweg waar de toekomstige bewoners met de auto bim wijk uit rijden.
Moet nu elk stukje grond dat nog niet gebouwd is er nu ook aan geloven?

- Het is mij niet duidelijk of door de gemeente SV een adequate nulmeting verricbt is 
naar de geluidsoverlast die Boomstede te wacbten staat door bet verleggen van bet 
verkeer dat met de realisatie van de nieuw te bouwen wijk ‘Haagstede’.
- De toename van de lucbtkwaliteit, dus fijnstOf, in boeverre is er een MER meting 
toegepast door een onafbankelijke organisatie? Dit verontrust mij.
- Ook ben ik verontrust over boe wij Boomstedenaren nog fatsoenlijk uit de wijk 
komen met name in de spitsuren als al bet verkeer langs de enige uitgang van de wijk 
geleidt wordt?
- De NRU wordt in de nabije toekomst zeer zware belast door bet verkeer dat de 
gemeente Utrecbt op ons afstuurt om Utrecbt autoluw te maken en zodoende 
lucbtvervuiling daar te verminderen.
- Wij wonen in bet drukste stukje Nederland, SV maakt bet zo nog drukker voor de 
bewoners. Wanneer boudt bet eens op?

Ik woon sinds 1976 in Boomstede dit tot nu toe naar genoegen. Maar de wijk 
Boomstede beeft bet in de afgelopen jaren flink te verduren gebad.
En nog, met o.a. verbreding van de A2 met’s nacbts 130 km p/u en boogst 
waarscbijnlijk binnenkort 120 km overdag (ondanks de prima inzet van SV).
De Hoogsparmingsmasten, bet toenemende vaarverkeer, vliegroutes van Scbipbol, 
verdubbeling van spoorbanen, de nieuwe wasserij langs de A2 die je af en toe de 
adem beneemt etc.

Heeft SV wel in de gaten boeveel wrok de gemeente wekt wanneer blijkt dat de 
bewoners van een gemeente tocb eigenlijk niet mogen meebeslissen. Ik vind de 
zienswijze en inspraakrondes eigenlijk scbijnbeilig bet is de scbijn opbouden zeker als 
er onder aan bet wijkbericbt van februari 2017 staat ‘Belangstelling voor een 
woning?’ Neem contact op met enz.



Het terrein van ‘Haagstede’ is al bijna of helemaal bouwrijp. Tja, wat moet je dan nog 
verwachten als inwoner van SV.Een verloren zaak bij voorbaat.

Ik dank u voor uw aandacht en wens u wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Nel van Zijderveld 
Boomstede652 
3608 BS Maarssen
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Maarssen, 29 maart 2017

Betreft: Zienswijze op het plan Haagstede: NLIMR0.1904.BPHaagstede-MBK-V001

Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij mijnerzijds een tweede reactie betreffende het voorgenomen bestemmingsplan Haagstede. 
Na lezing van de inspraakreacties, en de reactie daarop van de gemeente, is de gedachte die daaruit 
beklijft: "We gaan het doen, - dus we gaan het doen"

De inspraakreacties van alle omwonenden uit zowel Bloem- als Boomstede hebben niet tot 
noemenswaardige veranderingen van het plan geleid:

De aansluiting bij Bloemstede blijft gehandhaafd - de bestaande geluidswal wordt er zelfs 
voor afgebroken - hoewel mensen daar gevraagd hebben om het respecteren van hun 
privacy.
Het onzalige plan om een appartementencomplex neer te zetten pal aan de Floraweg, blijft 
bestaan - met alle nadelige consequenties van geluidsoverlast, privacy-verlies e.d. vandien 
De ontsluiting van de Floraweg naar de Zuilense Ring en de A2 blijft ook liggen waar ie nu 
planmatig ligt, namelijk parallel aan de Zuilense Ring, tegenover de ingang van Boomstede 
Op korte afstand van elkaar worden twee rotondes aangelegd: een voor de afsiag/oprit naar 
de Zuilense Ring, de ander als toegangspoort tot de nieuwe wijk Haagstede.

Voordat dit plan door de Gemeenteraad wordt geaccepteerd, wil ik u echter graag herinneren aan 
afspraken die in het verleden met de Gemeenteraad en het toenmalige College van B&W zijn 
gemaakt.
In een brief dd 19 rhaart 1996 gaan B&W accoord met het beperken van de randbebouwing 
(goothoogte) aan de kant van de Floraweg en de Maarssenbroekse Slag tot max 10 meter. Dit is dan 
het laatste accoord in een reeks van besprekingen en overleggen tussen Bewoners en Gemeente, die 
geduurd hebben van pakweg 1990 tot 1993, een periode waarin voor het eerst bebouwing van het 
Kwadrant mogelijk werd geacht.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan van 29 September 1994, en, bij navraag bij de 
huidige planologische ambtenaar (Mw. Craats), gehandhaafd in de opeenvolgende 
bestemmingsplannenvan dit gebied. Alle politieke partijen in Maarssen hebben zich indertijd achter 
deze plannen geschaard. De brieven daarvan hebben wij hier nog liggen.

In dit plan werd onder meer afgesproken dat bij een eventuele bebouwing van het Kwadrant de 
hoogste gebouwen zover mogelijk van de bestaande bebouwing in Boom en Bloemstede zouden 
worden gesitueerd.
Ook zou ten alien tijde, in verband met de landschappelijke inpassing van het kwadrant, een brede 
groenstrook van tenminste 6,50 meter uit de plangrens (richting het Kwadrant) worden 
aangehouden. Ik verwijs u graag naar Artikel 7, punt 8a en 8c van de Algemene Bepalingen van dit 
Bestemmingsplan.



In artikel 8, onder punt 3d. staat zelfs dat de afstand van de gebouwen tot de as van de middenberm 
van de Floraweg en de as van de Maarssenbroekse Slag tenminste 36 meter dient te bedragen!

Het verbaast ons dan ook zeer dat in het voorliggende plan zomaar van deze afspraken en algemene 
bepalingen wordt afgestapt, en dat de hoogste bebouwing niet, conform de afspraak, zo ver mogeiijk 
naar achteren, maar in plaats daarvan, pal naast en tegenover de aangrenzende woonwijken wordt 
gesitueerd. Van een groenstrook, aan de kant van Boomstede, is in het plan al helemaal geen 
sprake. Sterker nog: het is de bedoeling dat het appartementencomplex, gelegen aan de weg, zelf 
gaat fungeren als geluidswal voor de wijk daarachter!
Ook wordt de goothoogte van 10 meter met 2 meter overschreden tot een hoogte van 12 meter. De 
bouwhoogte bedraagt zelfs 14 meter!

Dit alles is dus niet in overeenstemming met de afspraken zoals ze indertijd met de Bewoners van 
Boom- en Bloemstede zijn gemaakt, en ook niet met de randvoorwaarden zoals die in het 
toenmalige Bestemmingsplan zijn vastgelegd.
Hier is sprake van een overheid (Gemeente) die zich niet aan de afspraken met haar bewoners houdt.

Zoals wij eerder hebben aangegeven, hebben wij geen bezwaar tegen een woonwijk an - sich.
Een woonwijk is ook verre te prefereren boven een scenario waarbij het terrein volgestouwd en 
gebouwd wordt met bedrijven of kantoren.
Aan woningen is op dit moment beslist meer behoefte - ook aan appartementen.

Maar het zou wel heel fijn zijn als U, in Uw hoedanigheid als Gemeentebestuurder, daarbij niet alleen 
het welbevinden van de toekomstige bewoners (en de voorziene extra inkomsten) voor ogen wilt 
houden, maar ook het welbevinden van de bestaande bewoners. En dat U daarbij eerder gemaakte 
afspraken respecteert.

De voornaamste punten waarop het plan aanpassing behoeft zijn wat ons betreft dus:

1) De situering van het voorgenomen appartementengebouw: graag elders op het terrein - met 
inachtneming van alle gemaakte afspraken hierover - en niet als blikvanger: die hebben we 
helemaal niet nodig hier in Maarssenbroek, waar alles laag is (en hopelijk blijft).

2) Geen gebouw op de plangrens, maar in plaats daarvan een brede strook groen, zoals 
toegezegd - met inachtneming van de gemaakte afspraken

3) Een zorgvuldige en effectieve afwikkeling van het verkeer in de richting van de Zuilense Ring 
en de A2.
Het is immers niet fijn als wij na verloop van tijd moeten constateren dat het verkeer in 
Maarssenbroek (of Bloem- en Boomstede) muurvast zit vanwege een gebrekkige of 
ongelukkige verkeersontsluiting.
Als Haagstede er eenmaal staat, is het plan ook niet of nauwelijks meer aan te passen 

Ik wens U veel wijsheid bij het maken van de juiste afwegingen - en de besluitvorming.

Vriendelijke Groet,

Mw. MMA van Gaalen

Bijiagen:
a) Kopie van artikel 7 en 8 van de Algemene Bepalingen uit het Bestemmingsplan van 1994
b) Brief B8iW dd 19 maart 1996
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Algemene bepalingen

Artikei 7 Beschriivina in hoofdliinen 

Aigemeen
1. In dit artikei wordt in hoofdlijnen beschreven op welke wijze met het onderhavige bestem- 
mingsplan de doeleinden worden nagestreefd, die zijn toegekend aan de gronden binnen het 
plangebied. Deze hoofdlijnen dienen als referentiekader bij de toetsing van bouwplannen, de 
tpepassing van vrijsteilings- en wijzigingsbevoegdheden, het stellen van nadere eisen en de 
ruimtelijke inrichting.

Centrale doelstelling
2. Het beleid is erop gericht een bedrijvenlokatie tot ontwikkeiing te brengen ter voorziening in 
de plaatseiijke en regionale behoefte.

Uitwerking doefstelling
3. De in lid 2 neergelegde centraie doeistelling wordt in een aantal nadere doelstellingen uitge- 
werkt ten aanzien van:
a. de economische aspecten
b. de {auto)mobiliteitsaspecten;
c. de verkeersaspecten;
d. de milieuaspecten;
e. de ruimtelijke inrichting van de lokatie.

4.
a.

7

Ten aanzien van de economische aspecten zal het beieid gericht zijn op:
behoud, zonodig na "herschikking'*, van de reeds in het plangebied gevestigde bedrijvig- 
heid;

b. vasthouden van de "breedte" in de gemeentelijke economische structuur: vestiging van 
bedrijven uit de sectoren industrie, transport, handel en distributie;

c. vestiging van bedrijven die qua verschijningsvorm in zekere mate aansluiten bij de 
hoogwaardige kantoorvestigingen in de omgeving en bij het nabijgeiegen woongebied; 
bedrijven die tot het topsegment van de bedrijfs- en kantorenmarkt behoren zijn echter 
niet geschikt voor deze lokatie;

d. zoveel mogelijk hanteren van het gemeentelijk voorkeursvestigingsbeleid. dat gericht is 
op het bieden van verplaatsingsruimte aan lokaal gebonden bedrijvigheid met het juiste 
mobiliteitsprofiel.

5. Ten aanzien van de (auto)mobiUteitsaspecten zal het beleid gericht zijn op:
a. een afstemming van het mobiliteitsprofiel van de te vestigen bedrijven door een gerichte 

selectie van deze bedrijven op het bereikbaarheidsprofiel van de lokatie; 
dit betekent dat in beginsel alleen bedrijven met een matige arbeidsintensiteit, 
mate^j^^Tjuto^fha^^ een beperkte bezoekersintensiteit zijn toegestear^ ^
maatregelen ter bevordering van het collectief vervoer (vervoermanagement) zullen 
worden bevorderd ten einde de ritproduktie van bedrijven te beperken; 
de verbetering van de bereikbaarheid van de lokatie met name voor het openbaar ver
voer en het langzaam verkeer.

b.

c.

d.
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6. Ten aanzien van de verkeersaspecten zal het beleid gericht zijn op:
a. de verbetering van de bereikbaarheid van de lokatie met name voor het openbaar ver

voer en het langzaam verkeer;
b. een zodanige ontsluiting van de lokatie voor autoverkeer, openbaar vervoer en lang

zaam verkeer dat een viotte en veilige verkeersafwikkeling wordt gewaarborgd;
c. een zodanige tracering en inrichting van de langzaam verkeersroutes dat daarmee de 

sociale veiligheid wordt gediend;
ontsluiting voor het autoverkeer vanaf de Floraweg, waarbij de aanduidingen "ontslui- 
tingspunt" op de plankaart de (onvolledige) aansluitingen op de Floraweg en de rijrich- 
ting in verband met het eenrichtingsverkeer aangeven.

d.



3256.70 Algemene bepalingen

7. Ten aanzien van de nfiilieuaspecten zal het beleid gericht zijn op;
a. het voorkomen van mitieuhinder van bedrijven; het belangrijkste middel daartoe vormt 

een milieuzonering door middel van de Staat van Bedrijfsactiviteiten waardoor slechts 
bedrijven met beperkte milieueffecten - in de categorieen 1 tot en met 3.1 - toelaatbaar 
zijn; voorts zal - gelet op deze milieuzonering - door een juiste situering en selectie van 
eventuele milieubelastende activiteiten aan de bron (in het kader van te verlenen milieu- 
vergunningen) hinder van activiteiten worden beperkt met name ten aanzien van de 
nabij gelegen woongebieden;

b. bij de inrichting van de bedrijvenlokatie worden zodanige maatregelen getroffen dat bij 
een normaal gebruik en bij eventuele calamiteiten geen vervuiling van betekenis van 
bodem, lucht, grond en oppervlaktewater optreedt;

c. bevordering van een (collectief) milieuzorgsysteem door de bedrijven.

/^\en aanzien van de ruimtelijke inrichting van de lokatie zal het beleid gericht zijn op:

het situeren van de hoogste gebouwen zo ver mogelijk van de nabijgelegen woongebie
den;

b. een hoogwaardige architectonische kwaliteit;
een landschappelijke verzorging met een hoge belevingswaarde die gericht is op zowel 
de inpassing van de bedrijvenlokatie in de bestaande structuur als op het verblijfskli- 
maat op de lokatie zelf; in verband daarmee dient een strook met een breedte van 
6.50 m langs de plangrens aan de zijde van de Maarssenbroekse Slag en de Floraweg 
als groen te worden ingericht;

d. het bevorderen van de sociale veiligheid.
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Artikel 8 Bedriifsdoeleinden (B)

Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Bedrijfsdoeleinden (B) zijn bestemd voor.
a. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(3.1): bedrijven vallende onber de catego- 

rieen 1 t/m 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, een en ander met dien verstande 
dat zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan;

alsmede tevens voor het uitoefenen van:
b. ter plaatse van de subbestemming B(3.1)bs 0): een benzineservicestation met LPG- 

inrichting;
c. in het bedrijfsverzamelgebouw ter plaatse van de aanduiding (V) een autoherstelbedrijf 

met autospuiteri] en plaatwerkerij zoals dit aanwezig is ten tijde van de tervisielegginq 
van het ontwerp van het plan;

en voor:
d. ontsluitingswegen, een en ander met dien verstande dat:

de ontsluiting van gronden met de bestemming Bedrijfsdoeleinden uitsluitend is 
toegestaan vanaf de Floraweg ter plaatse van de aanduidingen "ontsluitingspunt"; 
de breedte van de ontsluitingsweg ten minste 4.50 m dient te bedragen indien 
naast de ontsluitingsweg een laad- en losstrook is gesitueerd en ten minste 5.00 
m indien er geen sprake is van een laad- en losstrook;

e. fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, waterlopen, taluds, groenvoorzieningen, bermen 
en daarbij behorende bermbeplantingen en nutsvoorzieningen, een en ander met dien 
verstande dat per 40 m2 bvo ten minste 1 parkeerplaats aanwezig dient te zijn;

en met inachtneming van de beschrijving in hoofdlijnen.

Bouwvoorschriften
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (subjbestemming uitsluitend worden ge-
bouwd:

bedrijfsgebouwen, geen dienstwoningen zijnde; 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:
a. de gezamenlijke bedrijfsvioeroppen/lakte van bedrijven mag ten hoogste 14.400 m2 

b.v.o. bedragen;
b. de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, mag ten hoog

ste bedragen:
van bedrijfsgebouwen langs de Maarssenbroekse Slag 10.00 m
van overige bedrijfsgebouwen J \ 15.00 m
van terreinafscheidingen ' 2.00 m
van overkappingen 3 50 ^
van vlaggemasten 5'oq m
van overige bouwwerken. geen gebouwen zijnde 3.00 m

c. het kantooroppervlak mag per bedrijf ten hoogste 50% bedragen van de totale bedrijfs- 
vloeroppervlakte, zulks met een maximum van 2000 m2;
de afstand van de gebouwen tot de as van de middenberm van de Roraweg en de as ^
van de middenberm van de Maarssenbroekse Slag dient ten minste 36 m te bedragen;

■" ■ - ~~

Vrijstellingsbevoegdheden
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
a. lid 1 onder a ten einde bedrijven - geen inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de

Wet geluidhinder zijnde - toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, indien en voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invioed op de omge- 
ving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan 
worden te behoren tot de ingevolge lid 1 onder a toegelaten categorieen van de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten;



GEMEENTE MAARSSEN

Correspondentie-adres: 
Postbus 11 
3600 AA Maarssen 
Telefoon: (0346)594211 
Fax : (0346)594270

Aan bewonerscomite Boom-en
Bloemstede

p/a Boomstede 121
3608 AE Maarssen

Uw brief van 
Uw kenmerk 
0ns kenmerk 
Bijlage(n) 
Dienst 
Afdeling 
Behandeld door 
Doorkiesnummer

Onderwerp 
kwadrant.

18 december 1995 

DV/S'

ruimtelijke ontwikkeling en beheer
planontwikkeling VERZOHDEN 2 ?

D.T. Verwoert
594395 Maarssen, 19 maart 1996

Bestemmingsplan Maarssenbroek Noord-westelijk

Geacht bewonerscomite.

Naar aanleiding van uw bovengehaalde brief delen wij u het volgende 
mede.

In de gemaakte afspraken met voormalig wethouder J.H.R.M. van Keep- 
Nieuwenhuizen is inderdaad overeengekomen dat de bouwhoogte langs de 
Floraweg zal worden beperkt. Ons college heeft er geen bezwaar tegen 
om langs de Floraweg dezelfde bouwhoogte te hanteren als langs de 
Maarssenbroekseslag. Wij zullen dan ook het ontwerp-bestemmingsplan 
op dit onderdeel aanpassen.

Met betrekking tot de toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid 
van 10 naar 12 meter delen wij u mede dat zulks alleen zal geschie- 
den indien dit gezien de aard van het betreffende bedrijf noodzake- 
lijk is voor een normale bedrijfsvoering.

R0960321/US4 - 1 -

U WORD! VERZOCHT BIJ BEANTWOORDING ONS KENMERK EN DATUM TE VERMELDEN
Bezoekadres;
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen

Postbanknr. 45153
Bank; Verenigde Spaarbank nr. 8693.51.419
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Gezlen het vorenstaande kunnen wlj ons verenigen met de Inhotid van 
uw bovenaangehaalde brief.

Wlj gaan ervan ult hiermede voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend,

l/T Burgemeester en wethouders van Haarssen,

^ De secretarls. De burgemeesfe^

^ Feltsma)
van den Boogaard)
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Aan: het College Van B en W 

afschrift aan: het bewonerscomite

betreft: randvoorwaarden bebouv;ing kwadrant openbare we

Class.
GEMEENTE MAARSSEN

Nr.
nr.

'"90K. 19 FEB. I3S0
SflCf. Burg. Port Oep.

rker

Maarssenbroek, 18-02-1990

Geacht College,

Het bewonerscomite heeft een aantal wensen geinventariseerd, welke in een 
afzonderlijke brief aan u kenbaar zijn gemaakt. Ze hoopt dat het college en de 
politieke partijen deze wensen zullen betrekken bij het ontwikkelen van 
alternatieven voor het bestaande bouwplan.

De politieke partijen hebben op 24 januari reeds toegezegd dat het bouwplan 
gewijzigd moet worden. Zij hebben echter nog geen concrete randvoorwaarden 
aangegeven, waaraan het bouwplan moet voldoen. Daarom is het voor het 
bewonerscomite nog onduidelijk hoe zwaar hun bezwaren in de uiteindeliike 
besluitvorming meewegen. ■

B en W neemt voor zo ver bekend nog steeds het huidige bouwplan als vertrekpunt
voor de verdere procedure en komt daarmee geenszins aan de wensen van de bewoners 
tegemoet.

Het bewonerscomite heeft tot nu toe het beleid gevoerd om in goed overleg te 
komen tot een voor alle partijen acceptabel compromis, en heeft de werkgroep 
gevraagd daar een haalbaar voorstel voor uit te brengen.

Daartoe heeft de werkgroep een minimaal pakket van eisen geformuleerd, dat zowel 
aan B en W als aan de politieke partijen voor instemming kan worden voorgeleed 
Deze eisen kunnen door B en W, door de politieke partijen en door de bewoners 
worden gehanteerd als harde criteria bij het beoordelen van het huidige bouwplan 
en mogelijke varianten die door B en W of de bouwer kunnen worden ontwikkeld.

Wellicht behoeft dit pakket van eisen, voordat deze als randvoorwaarden kunnen 
worden gehanteerd, nog enige bijstelling.

De werkgroep veronderstelt dat dit pakket van eisen voor alle partijen acceptabel 
IS en adviseert B en W om het voorstel van de werkgroep .op de hoorzitting over te 
nemen Mocht B en W daarentegen niet op dit voorstel in willen gaan, dan is er 
kennelijk geen compromis mogelijk in deze kwestie en zal de werkgroep het 
bewonerscomite adviseren een andere strategie te kiezen.

f-.;:



De randvoorwaarden luiden als volgt:

1• De gemeente dient al het mogeliike te doen om het aantrekkelijke
woonkarakter van de wi ^'ken Bloem- en Rnnitistede te h^hrmHcn

Toelichting.

Velen zijn juist, in Maarssen en in deze wijken komen wonen omdat er de 
belofte lag dat er alleen op Bisonspoor hoogbouw zou worden gepleegd. Door 
pal naast de twee woonwijken kantoren in hoogbouw te laten verrijzen wordt 
het wooncomfort negatief beinvloed. Het is heel goed raogelijk, om met 
behoud van de doelstellingen van het gemeentebestuur (opbrengst 
grondverkoop, werkgelegenheid, etc.) bebouwing van een redelijke oravang te 
realiseren die de woonomgeving slechts in zeer bescheiden mate aantast.

2. Om emstige verstoring van het woonkli maai- door het werkklimaat van de
bebouwing te voorkomen mag de bebouwing niet boven een denkbeeldig vlak - 
uitkomen. Pit vlak wordt gevormd door zichtlii'nen die op ooghoogte 
getrokken kunnen worden vanuit de woonkainers van de aangrenzende woningen 
van de wijken Bloem- en Boomstede naar de top van het ICL-gebouw.'

Toelichting.

Naarmate de gebouwen dichter bij de woningen staan, en naarmate deze hoger 
zijn, krijgt de bewoner sterker het gevoel in een werkwijk te wonen, 
waardoor de privacy en hetbeleven van de vrije-tijd worden aangetast.
Deze. schade dient,zo veel mogelijk beperkt te worden door de gebouwen zo 
ver mogelijk van de woningen te plaatsen en door ze, bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van brede strook van groenvoorzieningen, zo veel mogelijk aan 
het oog te onttrekken. Gevraagd wordt om een zo breed mogelijk scheiding 
en zo geleidelijk mogelijke overgang naar de kantooromgeving.

Het ICL-gebouw is de bewoners al een doom in het oog (Velen 
hoopten dat niet alleen het reclamebord van ICL het zou begeven in 
de storm, maar dat het hele gebouw zou omwaaien). Het huidige 
bouwplan is even hoog en omvangrijk en komt nog dichter op de 
huizen te staan. Dat kan de gemeente de bewoners niet aandoeh.
Door het criterium van de zichtlijnen te hanteren wordt in ieder 
geval bereikt dat een eventuele bebouwing vanuit de woonwijken 
gezien niet ook nog boven ICL uit torent.

3. Voordat tot goedkeuring van enig bouwplan kan worden ovprgpgaan dient het 
gemeentebestuur door concrete plannen aannemeli jk t-e »”aken dat ook na 
voltooiing van de bebouwing van het gebied in een straal van 2 kilometer> 
rondom het kwadrant, de verkeersoverlast voor de aanwonenden en de anderp 
bewoners van deze gemeente per saldo verminderd wordt. De verbetering van 
de verkeerssituatie mag niet achterlopen bii de ont-wi kkoling van bot 
gebied.

Toelichting.

De verkeersoverlast wordt thans reeds als te groot ervaren. De 
infrastructuur is niet berekend op het nieuwe beleid van de gemeente om om 
op het kwadrant en in de onmiddellijke omgeving op grootschalige hoogbouw 
over te gaan. Onder verkeersoverlast wordt verstaan: opstoppingen, 
lawaaioverlast, parkeeroverlast, stankoverlast, etc



4.

Hoewel per bouwplan slechts van een beperkte extra groei van de overlast 
gesproken kan worden, is er in totaal toch sprake van een zorgwekkend 
effect. De gemeente dient dan o.ok in het licht van de toenemende bebouwing 
van het kwadrant en andere open plekken in de omgeving en de toenemende 
verkeersintensiteiten vanuit Lage Weide oplossingen te ontwikkelen.

Voordat tot verkoop van de grond zal worden overgegaan dienen B en W door 
middel van een controleerbare kosten-baten analyse aan te tonen dat de 
grondverkoop per saldo voldoende voordelen voor de gemeente en haar 
bewoners oplevert. Eventuele schade aan het leefklimaar dient in de 
kosten/baten-analvse te worden meegenomen. De oobrengst van de grond dient 
in de eerste plaats te worden bestemd om de schade voor de aanwonenden zo
veel mogelijk te beperken.

Toelichting.

Verkoop van de grond is naar verluidt de enige manier voor de gemeente om 
de voor de oplossing van de verkeersproblematiek benodigde middelen te 
verkrijgen. Er moet duidelijk worden aangegeven welk deel van de opbrengst 
van de verkoop van de grond voor de oplossing van dit probleem moet worden 
gereserveerd, en welk financieel voordeel met deze transactie uiteindelijk 
behaald wordt.

Drs. A van den Haspel,

voorzitter van de werkgroep 'eisen.en wensen'



Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Datum en tijdstip van verzenden:  do 30-03-2017 08:12

Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * M
Achternaam * Landzaat
Straatnaam * Boomstede
Huisnummer * 129
Postcode * 3608AG
Woonplaats * Maarssen
Telefoonnummer * +31624592698
E-mailadres * michael.landzaat@gmail.com
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Zienswijze Haagstede Z/17/105737

Zaaknummer * Z/17/105737
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Geachte burgemeester en wethouders,

Middels dit schrijven dienen wij, als
belanghebbenden nu wij naast de
voorgenomen bouwlocatie “Haagstede”
wonen, onze zienswijze in ten aanzien van
plan Haagstede.
Wij zijn tegen dit plan zoals nu voorgesteld.
- Het geplande appartementengebouw met
een hoogte van 14 meter staat veel te dicht
op onze achtertuin en gevel. Hierdoor is
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Datum en tijdstip van verzenden:  do 30-03-2017 08:12

enorm grote inbreuk op onze privacy te 
verwachten, verminderde lichtinval etc., 
terwijl een plan met minder inbreuk 
eenvoudig mogelijk is. Dit zal ook een 
waardevermindering van onze woning tot 
gevolg hebben.

- De bouw zoals thans voorgestaan 
doorkruist zichtlijnen en toezeggingen op 
dat punt.

- Geluidshinder. Door dit hoge gebouw 
weerkaatst het geluid van voorbijrijdende 
voertuigen, zodat daarvan (veel) meer 
hoorbaar zal worden. 

- Overlast van verkeer. Uw onderzoeken 
zijn gebaseerd op ernstig gedateerde en 
achterhaalde onderzoeken. De 
verkeerssituatie is sindsdien enorm 
veranderd, o.a. doordat de gemeente 
Utrecht de verkeersbewegingen zoveel 
mogelijk via de ring probeert te laten 
verlopen. Daar is niet naar gekeken. De 
ontsluiting van onze wijk, Boomstede, komt 
enorm onder druk te staan binnen het 
huidige plan. U wenst de weg naar de 
Zuilense ring/snelweg A2, te verplaatsen 
naar een plek recht tegenover de uitgang 
van onze wijk. Al het verkeer komt 
daardoor achter onze woningen langs en 
dient links af te slaan richting de Zuilense 
ring, om vervolgens een 180 graden 
(haarspeldbocht) te maken om op de 
Zuilense Ring in te kunnen voegen. 
Dergelijke bochten zorgen aantoonbaar 
voor enorme vertraging en filevorming. 
Daarnaast is er de afhankelijkheid van de 
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doorstroming op de A2. Bij filevorming 
aldaar, heeft dit direct effect op de 
doorstroming op de Zuilense ring, ergo de 
op- en afritten vanuit Maarssenbroek. Ook 
komt hierdoor de veiligheid naar mijn 
mening in het geding.

- Fijnstof en ultra fijnstof. Door het 
toenemen van het verkeer, de 
verkeersopstoppingen die zullen ontstaan 
op de Floraweg en het weerkaatsen van 
fijnstof en ultra fijnstof in combinatie met de 
locatie van de hoogbouw, zal de 
luchtvervuiling in Boomstede buiten 
proportioneel toenemen. Dit veroorzaakt 
schade aan het leefklimaat. Boomstede is 
immers gesitueerd tussen de Zuilense ring, 
de A2 en de Floraweg. Wij treffen voorts 
geen onderzoeken naar luchtkwaliteit aan, 
alleen een verwijzing naar een 
rekenmethode. Dat dekt de lading niet. Het 
is ons bekend dat de luchtkwaliteit in 
Nederland slechter dan wenselijk is en dat 
zeker nabij de A2 problematiek op dit punt 
speelt. Daarbij heeft de beoogde bouwplek 
een ligging die lager is dan de wegen, 
zodat de vrees bestaat dat er vervuiling 
laag gelegen blijft hangen.

- Wij hebben geen onderzoeken kunnen 
vinden die aantonen welke gevolgen de 
beoogde bebouwing heeft voor de stand 
van het grondwater in onze tuin bij de 
beoogde bouwplek. Wij vragen ons tevens 
af of wel goed en veilig op de drassige 
laaggelegen grond gebouwd kan worden 
op de thans voorgestane wijze. De vrees 
voor verzakking van woningen, wegen, 
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opkomst van kwelwater enz. is 
voorzienbaar en dient betrokken te worden.

- In het verleden zijn er toezeggingen 
gedaan door de gemeente, zwart op wit, en 
door politieke partijen over de maximale 
hoogte van eventuele bebouwing en de 
plaats van deze hoge bebouwing. Zoals het 
plan er nu ligt is hiermee op geen enkele 
wijze rekening gehouden en worden deze 
toezeggingen niet nagekomen.

- Het project zoals dit nu voorligt lijkt niet te 
voldoen aan de richtlijnen binnen de 
gemeente ten aanzien van sociale 
woningbouw (30%). De daarover gemaakte 
afspraken lijken welhaast structureel te 
worden ontdoken door de gemeente, wat ik 
niet acceptabel acht. 
Daarenboven zijn wij van mening dat een 
klankbordgroep vanuit Boomstede gevormd 
moet worden die het overleg met de 
gemeente aan dient te gaan over een 
dusdanig project. Soortgelijke geluiden 
horen wij vanuit meerdere kanten in 
Boomstede. Wij stellen u voor een 
dergelijke groep te vormen en daarmee 
informeel en formeel overleg met de 
gemeente aan te gaan.
Wij wensen verder geïnformeerd te blijven 
in dit dossier en in ieder geval ook over 
zaken als besluiten aanstonds 
geïnformeerd te worden. Mocht het tot 
behandeling in een commissie of in de 
gemeenteraad komen, dan verzoeken wij u 
ons daarvan tijdig op de hoogte te stellen 
zodat wij kunnen inspreken. 
Een kopie van deze zienswijze zenden wij, 
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gelet op de inhoud, via de griffier tevens 
aan alle politieke partijen in de 
gemeenteraad. 

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * ja
Bijlagen * 20170330 Zienswijze Haagstede.pdf
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Indiener
U bent een * natuurlijk persoon
Uw gegevens
Burgerservicenummer (BSN) *
Geslacht * man
Voorletters * P.W.
Tussenvoegsel(s) de
Achternaam * Boer
Straatnaam * Boomstede
Huisnummer * 121
Postcode * 3608 AE
Woonplaats * MAARSSEN
Telefoonnummer * 0629278312
E-mailadres * p.w.deboer@zonnet.nl
Dient u de inspraakreactie of zienswijze 
in voor uzelf?

* ja

Inspraak
Wat wilt u indienen? * een zienswijze op een

ontwerpbestemmingsplan
Op welk ontwerpbestemmingsplan dient u 
een zienswijze in?

* Haagstede

Zaaknummer * NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-OW01
Zienswijze
Wat is uw zienswijze? * Volgende opmerkingen en vragen bij het

voorgenomen plan Haagstede:
1. Het NW kwadrant is ten opzichte van de
omgeving een afgebakend geheel. Als
hiervoor een nieuwe bestemming nodig is
dan dient de planvorming voor dit geheel
ter hand te worden genomen.
2. Gezien de belasting door het verkeer op
de omliggende wegen is het terreintje niet
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echt geschikt voor woningbouw. 
3. Het gebruik van een crisiswet om 
daarmee gemakkelijker procedures en 
belastingswaarden te mogen toepassen 
doet wrang aan als dat pas gebeurt als de 
crisis toch echt min of meer voorbij is. Waar 
was de gemeente en de bouwer met 
plannen toen het nog wel een bijdrage aan 
crisisbestrijding moest geven? 
4. Het zeer matig gebruikte minieme 
bedrijfsverzamelgebouwtje dient te 
vervallen en zou in het nieuwe plan precies 
de locatie zijn die het meest geschikt is 
voor het Gezondheidscentrum. 
5. De detailhandel in fossiele brandstoffen 
is op termijn niet houdbaar. Nu al moet in 
de planvorming worden uitgegaan van 
opheffing, waarna de dan vrijkomende 
ruimte kan worden in aansluiting en 
vervolmaking van de rest van het terrein. 
6. Het heeft er alle schijn van dat de 
verplaatsing van de weg alleen in het plan 
is opgenomen om de wegen – en daarmee 
de geluidsbelasting – allemaal aan 
dezelfde zijde te krijgen. En daarmee 
maximaal woningen te kunnen bouwen op 
een minimaal terreintje. 
7. De beperkte invulling die is ontstaan 
stamt uit een verleden dat onvoldoende bij 
de planvorming is betrokken. De realisatie 
van megalomane kantoorbouw en speciaal 
door een HOOG bouw plan is destijds 
onder druk van de omwonenden 
afgeblazen. De verontwaardiging over dat 
plan destijds was met name zo hoog omdat 
iedereen zich rot was geschrokken door 
wat er op het NO kwadrant werd neergezet. 
En dat stond nog maar redelijk ver naar 
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achteren dicht bij de Zuilense Ring. Er zijn 
daarop afspraken gemaakt dat in 
aansluiting op de bestaande wijken niet 
voor hoogbouw zou worden ontwikkeld. Die 
afspraken dienen teruggepakt te worden 
als basis voor de nieuwe plannen. 
8. Met nieuwe bestemming zijn grote 
maatschappelijk, persoonlijke en ook 
financiele belangen gemoeid. Hierover 
wordt in het geheel geen verantwoording 
afgelegd. Dat roept de verdenking op dat 
oneerlijk spel mogelijk is. Het maakt het 
ook onhelder hoe de belangen van de 
gemeente, de eigenaar van grond (wie is 
dat tegenwoordig), de beoogde 
ontwikkelaar / bouwer en met name ook de 
belangen van de omwonenden en de 
eventueel toekomstige bewoners / 
eigenaren wordt omgegaan en hoe eea 
wordt gewogen. 
9. Voorgesteld wordt de Slag te 
verplaatsen – en daarmee het 
basisontwerp van de vier kwadranten om 
zeep te helpen – wie gaat dat betalen? Er 
wordt gesteld dat dit wordt gedaan om 
aansluiting te maken met Bloemstede, 
maar daarvan is in het geheel geen sprake. 
De aard van de bebouwing wordt geheel 
anders geprojecteerd. Een aantakking op 
de rondweg van Bloemstede wordt feitelijk 
alleen gemaakt om daarmee minimaal 
noodzakelijke fiets en 
voetgangersontsluiting mogelijk te maken. 
10. Het belang van omwonenden dient 
tenminste op een gelijk niveau te worden 
meegenomen. Een van de voornaamste 
pijnpunten is de hoogte van de 
voorgestelde bebouwing aan de randen 
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met Bloemstede en Boomstede. En dat is 
ook helemaal niet nodig. Als er dan perse 
meer gestapeld moet worden, waarom dat 
dan niet trapgewijze richting het midden 
van het terreintje? Daarmee worden onze 
zichtlijnen gerespecteerd zonder afbreuk te 
doen aan het aantal wooneenheden dat 
kan worden gerealiseerd. 
11. Als een nieuw gezondheidscentrum 
gepland wordt, dan dient ook het gebied 
waar het gezondheidscentrum dat plaats 
gaat maken bij de planvorming te worden 
betrokken. 
12. Het lijkt in de plannen zo dat een 
gezondheidscentrum wordt gepland om 
daarmee gebruik te mogen maken van een 
hogere norm voor het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen. De automobiliteit dient 
echter niet extra te worden bevorderd. 
Eerder zou het gebruik van deel-auto 
voorzieningen moeten worden bevorderd. 

 
Bijlagen
Wilt u bijlagen toevoegen? * nee
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