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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgestelde besluiten 
 
 
1. Het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor een aantrekkelijk Harmonieplein vaststellen.  
2. De grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein openen. 
3. De zorgwoningen met woonkamers in het zuidelijk blok aanmerken als 32 sociale woningen. 
4. Kennisnemen van de rapportage Harmonieplein als cultureel hart, de visie op een duurzame 

gebiedsontwikkeling en de maquette gebiedsontwikkeling Harmonieplein 
5. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen Grondexploitatie inclusief 

bijbehorende bijlagen op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet bekrachtigen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De kern van het voorliggende stedenbouwkundig plan van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is 
een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp met levendige functies en waar levendige 
activiteiten kunnen worden gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan is interactief met de inwoners 
van Maarssen-Dorp en alle direct betrokkenen tot stand gekomen. Het is een plan met gevarieerde 
functies zoals woningen, scholen, voorzieningen, een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling 
en voldoende parkeerplaatsen.  
Afgelopen tijd is met en bij alle betrokkenen in communicatierondes met onder andere 
inloopmomenten breed draagvlak gecreëerd voor een stedenbouwkundig plan. Alle vragen en 
opmerkingen waaronder die uit de raadscommissies fysiek domein zijn verwerkt. Het voorliggende 
stedenbouwkundig plan vormt het toetsingskader voor de ontwikkelingen binnen het plangebied van 
gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Voor u ligt een stedenbouwkundig plan voor een financieel 
haalbare ontwikkeling. 
Binnen de voorliggende grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de 
voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en de inrichting van de openbare ruimte 
binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en appartementen in de 
ontwikkeling. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Gebiedsontwikkeling Harmonieplein / Stedenbouwkundig plan 
 
Begrotingswijziging 
N.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
7 maart 2017 
 
Datum commissievergadering 
29 november 2016 en 7 februari 2017 

 

Commissie 
Fysiek Domein 
 
Portefeuillehouder 
F. Živković-Laurenta 
 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
bas.keuper@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346 25 47 00 
 
Registratie nummer 
Z/16/55680-VB/16/07371 
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Het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en het openen van de grondexploitatie vormt het 
begin van het vervolgproces. 
 
 
Bijlagen 
1. Stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit – ter vaststelling  
2. Grondexploitatie gebiedsontwikkeling Harmonieplein inclusief bijlagen – ter vaststelling / 

vertrouwelijk bijvoegen 
3. Rapportage Harmonieplein als cultureel hart – ter informatie 
4. Visie op een duurzame gebiedsontwikkeling – ter informatie 
5. Maquette gebiedsontwikkeling Harmonieplein – ter informatie 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein vormt het kader voor de 
ontwikkeling van een aantrekkelijke en levendige plek in Maarssen-Dorp. Het college van B&W en de 
raadscommissie fysiek domein hebben begin van dit jaar van de ‘bouwstenen’ en de 
stedenbouwkundige scenario’s kennisgenomen en daarover de volgende vragen gesteld en de 
volgende opmerkingen gemaakt. 
 
-  Breder kijken en creatiever denken. 
-  Is er voldoende visie? Men mist helderheid. De plannen gaan over woningen en een school. 

Maar het moet gaan over het levendig maken van het centrum en het Harmonieplein.  
-  Belangrijk om levendigheid te creëren. Bij woningbouw zit iedereen binnen en is het plein dood.  
-  Zitten de scholen te wachten op een ‘open schoolplein’?  
-  Suggestie de horeca te verschuiven naar de andere kant.  
-  Vanaf de publieke tribune roepen horecaondernemers op met hen te overleggen.  
-  Zorgen om voldoende parkeerplekken.   
 
Argumenten 
1. In het stedenbouwkundig plan zijn alle bouwstenen integraal verwerkt. 
 
 In het voorliggende stedenbouwkundig plan van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein komen 

rondom een dorpsplein, gevarieerde functies zoals woningen, scholen, voorzieningen, een 
goede oplossing voor de verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen samen. Het 
dorpsplein is geschikt voor zonnige horecaterrassen, spelende kinderen en levendige markten, 
evenementen en festivals. 

 
 Hieronder staan alle bouwstenen op een rij. 
 

- Realiseren van een aantrekkelijk en levendig dorsplein dat geschikt is voor zonnige 
horecaterrassen, spelende kinderen, markten, evenementen en festivals. Met functies op 
de begane grond van het noordelijke bouwblok. 

- Nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie voor schoolaccommodatie Bolenstein 
met vervangende nieuwbouw van Palet Bolenstein, de vervangende nieuwbouw van Het 
Kompas, met buitenschoolse opvang, kinderopvang, gymzaal, schoolplein, parkeerplaatsen 
en kiss and ride strook. 

- Een openbare speelplek voor spelende schoolkinderen en kinderen die buiten schooltijd 
spelen. 

- Gevarieerde grondgebonden woningen, appartementen, starterappartementen en sociale 
woningen. 

- Een cultureel kennisuitwisseling knooppunt op de begane grond aan het Harmonieplein met 
bibliotheek en bijvoorbeeld horeca, expositieruimte en grafisch atelier. 

- Functies zoals bijvoorbeeld kinderopvang, kleinschalig hotel, huisartsenpraktijk en tandarts. 
- Een veilige verkeeroplossing voor voetgangers, fietsers en autoverkeer en voldoende 

parkeerplaatsen. 
- Een aantrekkelijke omgeving met een logische stedenbouwkundige structuur, gebouwen 

met beeldkwaliteit, een aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte en aandacht voor groen. 
- Het realiseren van een duurzaam plein waar de gemeente kan laten zien dat ze het goede 

voorbeeld geven. Gedacht wordt aan duurzame materialen en het plein duurzaam inrichten. 
 
2. Het stedenbouwkundig plan past binnen de Dorpsvisie Maarssen-Dorp. 
 
 Het stedenbouwkundig plan geeft antwoord op de doelstelling uit de dorpsvisie om het vastgoed 

rondom het Harmonieplein als centrumgebied te ontwikkelen met een multifunctionele 
schoolaccommodatie.  
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3. De plannen voor het Harmonieplein passen in de retailvisie Stichtse Vecht.  
 
 In de retailvisie wordt Maarssen-Dorp als één van de kernen genoemd waarin we retail willen 

versterken door: 
• concentratie van voorzieningen in het centrum, door een centrumfunctie aan de plint van de 

bebouwing te geven. Er wordt geen winkelruimte op het Harmonieplein toegevoegd. 
• een goede bereikbaarheid van het centrum, voldoende gratis parkeergelegenheid voor 

bezoekers, een weekmarkt en een beperkt aantal standplaatsen;  
• ruimte bieden aan nieuwe concepten als pick-up points, blurring (vermenging van functies 

in één pand), het nieuwe werken (met laptop in café, restaurant e.d.) en samenwerking met 
bijv. culturele organisaties. 

 
 De plannen voor het Harmonieplein voldoen aan deze aanpak. 
 
4. Past binnen visie op toerisme; 
 
 Een van de belangrijkste speerpunten van het gemeentebeleid op het gebied van toerisme is het 

langer vasthouden van toeristen in onze gemeente, zodat zij meer besteden in onze 
dorpskernen. Met dit doel willen wij de relatie tussen land- en watertoerisme versterken om 
ervoor te zorgen dat ondernemers in de dorpskernen langs de Vecht meer profiteren van het 
toerisme op de Vecht. Dit doen wij door het ophogen van het voorzieningenniveau voor 
watersporters (goede ligplaatsvoorzieningen en halteplaatsen voor de passagiersvaart nabij de 
dorpskernen), maar ook door te streven naar een aantrekkelijk voorzieningenniveau in de 
dorpskernen. Er moet wat te besteden en te beleven zijn willen toeristen langer verblijven in één 
van de kernen. De plannen voor het Harmonieplein passen in dit beleid en zorgen voor een 
aantrekkelijk voorzieningenniveau voor toeristen en de levendigheid die watertoeristen zoeken, 
op loopafstand van de passantenzones in Maarssen. Ten slotte is de evenementenfunctie van 
het plein een belangrijk element dat past bij het beleidsdoel uit de beleidsnota Toerisme en 
Recreatie om evenementen te stimuleren en te faciliteren.  

 
5. Er is breed draagvlak voor de gebiedsontwikkeling; 
 
 Afgelopen jaar is tijdens communicatierondes veel contact met inwoners van Maarssen-Dorp 

geweest. Daaruit hebben we opgemaakt dat er breed draagvlak voor een gebiedsontwikkeling 
is. 

 
6. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een ruimte met een podium buiten het plangebied ter 

vervanging van de functie van het podium in ’t Zand; 
 
 Uit de inventarisatie van vraag en aanbod van ruimte voor culturele en welzijnsinstellingen blijkt 

dat er meer ruimte op en rondom het Harmonieplein beschikbaar is dan nodig. Kwalitatief 
voldoet de ruimte niet altijd; voor de bibliotheek is een nieuwe zichtbare ruimte nodig. Open Hof 
en de muziekschool onderzoeken of één van hen een klein intiem theater met podium kan 
realiseren. 

 
7. In het plangebied worden parkeerplaatsen volgens het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 

(GVVP) gerealiseerd en daarnaast 19 parkeerplaatsen extra.  
 
 Voldoende parkeerplaatsen is een grote wens van de inwoners, ondernemers en instellingen. 

Het GVVP van de gemeente is vastgesteld om bij nieuwe projecten voldoende parkeerplaatsen 
te realiseren, maar ook om zo mogelijk meer te realiseren. In het voorliggende plan zijn ruim 
voldoende parkeerplaatsen verwerkt. 
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8. De gebiedsontwikkeling Harmonieplein en het plan op de locatie van de oude brandweerkazerne 

zijn op elkaar afgestemd. 
 
 De projecten gebiedsontwikkeling Harmonieplein en project oude brandweerkazerne zijn op 

elkaar afgestemd, zodat de projecten elkaar qua stedenbouw en beeldkwaliteit kunnen 
versterken.  

 
9. Commissie ruimtelijke kwaliteit 
 
 Het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit (Welstand) is in zijn geheel in het 

stedenbouwkundig plan verwerkt. Het stedenbouwkundig plan vormt voor de commissie een 
goed toetsingskader in de ruimtelijke procedures. 

 
10. De gebiedsontwikkeling Harmonieplein kan het uithangbord voor de gemeente zijn als duurzame 

ontwikkeling. 
 
 De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en heeft haar visie vastgelegd 

in de duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020, Samen sterk in Duurzaamheid. 
Duurzaamheid is één van de zes topdossiers die door het college zijn benoemd. Het 
Harmonieplein kan het uithangbord voor de gemeente zijn als een duurzame 
gebiedsontwikkeling. Bij de stukken is een  bijlage met  een nadere uitwerking van de 
duurzaamheidambities gevoegd.  

 
11. Binnen het stedenbouwkundig plan is een financieel haalbare ontwikkeling mogelijk. 
 
 In een eerder stadium zijn er stedenbouwkundige scenario’s waarin een parkeergarage en / of 

parkeerdekken zijn verwerkt, aan de raadscommissie fysiek domein gepresenteerd. De 
scenario’s met een parkeergarage en / of parkeerdekken zijn financieel niet haalbaar. In het 
stedenbouwkundig plan is parkeren goed in de openbare ruimte opgelost. Het plan is zo 
financieel haalbaar. 

 
12. Binnen het stedenbouwkundig plan zijn 32 woningen in het zuidelijk blok geprogrammeerd die 

als sociale woningen aan te merken zijn 
 
 De 28 zorgwoningen met 4 woonkamers zijn bestemd voor een kwetsbare doelgroep en vallen 

volgens het woningwaarderingstelsel binnen de liberalisatiegrens. 32 sociale woningen is ruim 
40% van het totaal aantal woningen dat in het plan gerealiseerd wordt. 

 
Kanttekeningen 
1. Het stedenbouwkundig plan biedt de mogelijkheid om horeca met zonnige terrassen te 

realiseren. Extra horeca zou kunnen leiden tot ongewenste concurrentie voor de horeca die 
reeds op het Harmonieplein gevestigd is. Een oplossingsrichting is dat de horecaondernemers 
van het Harmonieplein verhuizen naar de plint in het zogenaamde noordblok in het 
stedenbouwkundig plan. Twee horecaondernemers hebben reeds interesse in verhuizen naar 
een plek met een zonnig terras getoond. In het stedenbouwkundig plan zijn meerdere varianten 
voor de plint te vinden. Vrijkomende ruimte op het huidige Harmonieplein moet ook weer goed 
gevuld kunnen worden. Volgens het plan van aanpak  vindt de uitwerking hiervan in de volgende 
fase plaats.  

2. Nog meer parkeerplaatsen realiseren kan slechts ondergronds. Daar hangt een fors prijskaartje 
aan, waardoor het plan niet meer financieel haalbaar zou zijn. Het GVVP is erop gericht om bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente voldoende parkeerplaatsen te realiseren, dit 
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wordt dus nu bij alle ontwikkelingen in Maarssen-Dorp toegepast. Bij voorkeur worden zelfs 
meer parkeerplaatsen dan nodig gerealiseerd.   

3. Het laden en lossen ‘probleem’ ten behoeve van de bevoorrading is nog niet opgelost. De 
eigenaar van het pand waar de Dirk van den Broek in gehuisvest is, staat inmiddels wel open 
voor een verkennend gesprek met de buureigenaren voor het verkennen van de mogelijkheden 
hieromtrent. Dit gesprek is nog niet ingepland, omdat het deel buiten het vastgestelde 
plangebied ligt.  

4. Indien met  de eigenaar/ontwikkelaar van ’t Zand geen anterieure overeenkomst kan worden 
afgesloten,  moet een exploitatieplan opgesteld worden. 

 
Communicatie 
• Het stedenbouwkundig plan is interactief met alle betrokkenen tot stand gekomen. Het 

voorliggende plan is voorgelegd , aan de klankbordgroep met direct betrokkenen en aan de  
stuurgroep schoolaccommodatie. De uitkomsten zijn weergegeven in een bijlage bij de stukken. 
De laatste versie van het stedenbouwkundig plan is na de raadscommissie fysiek domein d.d. 6 
december 2016 via het blog www.harmonieplein.info naar buiten gebracht.  

• De communicatie van de vervolgfasen blijft interactief; via klankbordgroepen, inloopmomenten 
en raadsinformatiebrieven wordt u op de hoogte gehouden. 

• Tijdens de voorbereidingen is aandacht voor fasering en omgevingsaspecten om overlast tijdens 
de realisatie zo veel als mogelijk te voorkomen.  

 
Financiën 
• Naar verwachting kunnen de kosten worden gedekt door de opbrengsten. De kosten bestaan uit 

de inbrengwaarde van de bibliotheek, de voorbereidingskosten en de inrichting van de openbare 
ruimte binnen het gehele plangebied en de  kosten van WABO-procedures. De opbrengsten 
bestaan uit een bijdrage van de ontwikkelaar van het deel ter plaatse van ’t Zand, een budget 
voor het voorbereiden van en inrichten van de buitenruimte en procedures vanuit het project 
schoolaccommodatie Bolenstein en de residuele grondwaarde van het noordblok. 

• Project schoolaccommodatie met vervangende nieuwbouw van Wereldkidz Bolenstein, de 
vervangende nieuwbouw van Het Kompas, met buitenschoolse opvang, kinderopvang, gymzaal, 
schoolplein, parkeerplaatsen en kiss and ride strook is een afzonderlijk project binnen de 
gebiedsontwikkeling waarvoor een separaat voorbereidingskrediet is aangevraagd en waarvan 
de verwachte investeringskosten en versneld af te schrijven boekwaarden via de Voorjaarsnota 
aan u kenbaar zijn gemaakt.  

• De onderdelen riolering Bolensteinsestraat, fietsroute Maarssen en riolering Schippersgracht 
staan op de meerjarenplanning en –begroting 2016 t/m 2019 en zijn voor het vervolgproces 
verweven tot één project en één budget. 

 
Risico’s 
• De bijdrage van de ontwikkelaar(s) moet nog anterieur of anders middels een exploitatieplan 

worden vastgelegd. 
• Indien een deel van het nieuwe Harmonieplein vooruitlopend op de ontwikkelingen wordt 

gerealiseerd, is voorfinanciering noodzakelijk. 
• Marktontwikkelingen kunnen invloed hebben op de residuele grondopbrengst van het noordblok 

en overige risico’s zoals gekwantificeerd in de grondexploitatie. 
• Voor de plint van het Harmonieplein moet nog een businesscase met de (horeca)ondernemers, 

de bibliotheek en andere overige partijen opgesteld worden.  
• Indien de eigenaar van ’t Zand en zijn ontwikkelaar niet zelf tot een ontwikkeling binnen het 

stedenbouwkundig plan komen, moet de gemeente instrumenten die zij tot haar beschikking 
heeft, inzetten om tot het gewenste plan te komen.  

• Bezwaren in de ruimtelijke procedures. 
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Vervolg 
Het vervolgproces is beschreven in het plan van aanpak voor het vervolg. Het totaalproject 
bestaat uit grofweg vier deelprojecten, namelijk het Zuidblok, schoolaccommodatie Bolenstein, het 
noordblok en inrichting openbare ruimte. In de volgende fase wordt een businesscase voor de plint 
(de begane grond) met de partijen uitgewerkt. 
 
 
1 november 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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