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Geachte mevrouw Hoek, beste Mieke, 
 
Hieronder onze reactie op de vragen over het bestemmingsplan Mastenbroek te Maarsen. 
Onderstaande hebben wij de vragen herhaald en direct hieronder voorzien van een reactie. 
 

1. Wie is eigenaar van de muur. Wij zijn ter plekke gaan kijken en constateren dat de stijl van de 
muur sterk overeenkomt met de stijl van de kerk. Heeft u onderzoek uitgevoerd naar wie de 
eigenaar is? Wat is daarvan de uitkomst? Dit is van belang omdat de muur een zeer serieuze 
rol zou spelen inzake mogelijke c.q. vermeende overlast van geluiden welke door de kerk 
geproduceerd worden (ketelhuis, klokkenluiden, kerkgezang etc.) 

Antwoord: 
 
Het eigendom zal kadastraal uitgezocht worden, maar dat is in dit stadium niet relevant. Tot 
op heden is dit geen punt van discussie tussen beide partijen geweest. De muur langs het 
“Kerkepad” bestaat uit twee onderdelen; het onderste deel van de muur is het “historische 
deel” en daar bovenop heeft de heer Mastenbroek sr. in het verleden een muur geplaatst als 
onderdeel van zijn werkplaats/garage. Wat betreft het “historische deel” bestaat geen enkele 
twijfel dat deze bij de herinrichting van de locatie behouden blijft en indien nodig wordt 
gerestaureerd. Wat betreft het bovenste deel van de muur kan gezegd worden dat deze 
onderdeel uitmaakt van de constructie van de werkplaats/garage. Bij de sloop van het pand 
zal nader bekeken worden in hoeverre dit deel te behouden is. Zo niet, dan zal bij de 
herinrichting van het Kerkepad, een passende en aan alle relevante eisen te voldane muur 
worden geplaatst. 
 

2. In eerdere stukken wordt gesproken over de afstand van bebouwing tot het ketelhuis. Volgens 
de VNG brochure zou die afstand 30 meter moeten bedragen en mag, in sommige gevallen 
worden afgeweken naar 10 meter. Volgens eerdere stukken van de gemeente zou dit 10 
meter moeten zijn omdat het hier ‘omgevingstype gemengd gebied’ betreft. So far so good, 
echter in het laatste plan is de afstand van de bebouwing tot 4 meter gereduceerd. De 
motivering hiervan is niet terug te vinden in de stukken, Kunt u toelichten op welke grond u 
van 10 naar 4 meter meent te kunnen afwijken? 
 
Antwoord: 

 
De VNG-publicatie kent naast de systematiek met richtafstanden (gebaseerd op 
milieucategorieën) van bedrijvigheid tot milieugevoelige functies (zoals woningen) ook een 
systematiek voor centrumgebieden. Deze systematiek is bedoeld voor gebieden waar veel 
verschillende functies dicht naast of boven elkaar gesitueerd zijn. Dergelijke gebieden worden 
in de VNG-publicatie functiemengingsgebieden genoemd. Het plangebied Mastenbroek en de 
omliggende omgeving kunnen getypeerd worden als functiemengingsgebieden. Voor 
dergelijke gebieden is een bedrijvenlijst opgesteld die in principe op korte afstand verenigbaar 
zijn met woningen. De bedrijven zijn onderverdeeld in categorie A, B en C bedrijven. 
Categorie A bedrijven zijn zondermeer verenigbaar met woningen, categorie B bedrijven mits 
bouwkundig van elkaar gescheiden en categorie C bedrijven uitsluitend mits er een goede 
verkeersontsluiting nabij is. 
 
In de omgeving van het plangebied zijn verschillende centrumvoorzieningen, zoals een kerk 
en verschillende vormen van detailhandel, gesitueerd. Dergelijke functies zijn ingedeeld in de 
categorieën A en B en zijn derhalve goed verenigbaar met de toekomstige woningen in het 
plangebied. Om zekerheid te verschaffen dat de toekomstige woningen geen belemmering 



gaan vormen voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten in de nabij gelegen kerk, is er 
door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van de 
kerk op de toekomstige woningen. In het akoestisch onderzoek is bij de modellering rekening 
gehouden met de mogelijkheid van elektronisch versterkte muziek in de kerk (tijdens een 
dienst, een concert en/of andere culturele activiteiten) met de daarbij behorende geluidniveau 
‘s. Daarnaast heeft er tevens akoestisch onderzoek plaatsgevonden (inclusief 
geluidsmetingen) naar de geluidseffecten van het ketelhuis. De conclusie van dit onderzoek is 
dat de geluidsbelasting op de gevels van de toekomstige woningen vanwege de kerk/ketelhuis 
voldoet aan de hiervoor geldende normering. Gelet op de uitkomst van de metingen, waarbij 
noch de kerk, noch de woningen door elkaars activiteiten worden gehinderd speelt de afstand 
dus geen rol. Als je ervoor geen metingen uit te voeren dat dienen de richtingsafstanden van 
het VNG te worden aangehouden en dat is hier niet het geval. 
Om u een beeld te geven van de achterzijde van het ketelhuis hebben wij een foto 
toegevoegd als bijlage bij deze beantwoording.  
  
Daarnaast heeft tevens onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van het ketelhuis op de 
luchtkwaliteit ter plaatse van de toekomstige woningen en naar de gevaarzetting van het 
ketelhuis. Aangetoond is dat ook deze aspecten de voorgenomen woningbouw niet 
belemmeren wanneer rekening gehouden wordt met enkele voorwaarden ten aanzien van de 
ventilatievoorziening van de dichtstbij gelegen woningen. Aan deze voorwaarden kan 
zondermeer voldaan worden.  
 

3. Het valt ons op dat eerdere rapporten een minder positief beeld geven over de mogelijkheden 
om het BP goed te keuren. Nu zijn er rapporten van Aveco de Bondt, die wel een positief 
beeld geven over het BP en zij concluderen dat geluid en veiligheid niet in het geding zijn. Het 
is opvallend omdat in eerdere BP-en Aveco ook al afwijkende conclusies heeft getrokken 
waardoor de BP-en door konden naar de raad voor goedkeuring, en deze goedkeuring ook 
hebben gekregen. Waarom volgen wij de adviezen van Aveco de Bondt wel en de eerdere 
adviezen niet? Saillant detail, Aveco de Bondt is een 100% dochteronderneming van Condor 
Wessels. Deze projectontwikkelaar was op dat moment degene die de opdracht heeft 
gekregen van Mastenbroek. 
 
Antwoord: 
 
Wij gaan er van uit dat u doelt op het eerdere rapport met als uitgangspunt dat het ketelhuis 
zich in de pastorie bevindt. Het is juist dat bij de totstandkoming van het 
ontwerpbestemmingsplan Mastenbroek onderzoek is gedaan naar de (milieu)situatie van de 
kerk en het ketelhuis. Bij dit onderzoek is de verkeerde locatie van het ketelhuis genomen 
namelijk de pastorie. Dat is tijdens de behandeling van het bestemmingplan in de commissie 
van 14 februari 2018 eveneens aangegeven. Op basis van dat gegeven heeft Aveco opdracht 
gekregen, op basis van de randvoorwaarden/uitgangspunten die vooraf zijn afgestemd met 
het ODRU, een nader onderzoek ter plaatse uit te voeren. Door diverse omstandigheden 
(waaronder de beschikbaarheid van belanghebbenden) kon het onderzoek niet direct 
plaatsvinden. Tijdens het overleg van 17 april 2018 was het onderzoek nog niet beschikbaar 
maar is de voorlopige uitkomst van het onderzoek al wel medegedeeld. Het onderzoek is ter 
advisering voorgelegd aan het ODRU en deze instantie heeft zich kunnen vinden in de 
conclusies van het rapport (Akoestisch onderzoek Mastenbroek Aveco de Bondt d.d. 16 april 
2018 projectnr. 15.0952). Vervolgens is het onderzoek beschikbaar gesteld aan de 
klankbordgroep en uiteindelijk ook aan de leden van de raadscommissie.  
 
4.         Aveco de Bondt voert aan dat voor de woningen welke het dichtst bij het ketelhuis 
gebouwd worden, het uitgangspunt wordt dat de ventilatievoorziening (aanzuiging verse lucht) 
in de achtergevel is gesitueerd. Betekent dit dat er nooit ramen geopend kunnen worden? De 
achtergevel is een dichte muur? 
 
Antwoord: 
 
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het door Aveco de Bondt 
uitgevoerde onderzoek “Onderzoek risico’s stookruimte van de plaatselijke kerk etc. d.d. 3 mei 
2018”.  De aanzuiging van verse lucht kan, indien noodzakelijk, technisch aan de achterkant 



plaatsvinden van de woningen die direct achter het ketelhuis worden gesitueerd. Afgesproken 
is dat daar geen ramen komen die uitkijken op de achterliggende tuin van de familie Roos; er 
mogen wel geblindeerde, dichte, ramen komen. Aan de voorkant van deze woningen mogen 
wel ramen komen die open kunnen. Blijkens het eerder genoemde onderzoek zijn daar geen 
beperkingen aan verbonden. 
 
5.         M.b.t. tot de eventuele sloop van de huidige bebouwen en het heien en plaatsen van 
damwanden etc. de volgenden vraag:  Wie draagt hiervoor zorg en wie draagt de financiële 
gevolgen in geval van schade? De vorige wethouder heeft aan monumentenzorg geadviseerd 
dat de kerk hiervoor zorg dient te dragen, maar dit lijkt tegenstrijdig aan wat in de 
beantwoording van de zienswijzen is opgenomen. Wie doet een z.g. nulmeting? De vorige 
wethouder heeft deze zaken nog niet uiteengezet. 
 
Antwoord: 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat deze vraag leeft, ondanks het feit dat dit geen onderdeel 
uitmaakt van het bestemmingsplan. Vast staat dat niet de gemeente aansprakelijk is voor 
eventuele schade. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ontwikkelende partij. Zowel op het 
moment van de sloop als bij het funderen zullen de direct omliggende panden (waaronder ook 
de kerk) worden geschouwd en in kaart worden gebracht. Zowel na afloop van de sloop als bij 
het aanbrengen van de fundering worden de omliggende panden/kerk opnieuw 
geïnspecteerd. Tijdens de eerder genoemde activiteiten zal uitvoerig gemonitord worden. De 
ontwikkelende partij zal een zogenaamde CAR verzekering afsluiten ter dekking van de 
eventuele schade. In het vervolgtraject zullen wij dit onderwerp samen met de ontwikkelaar en 
de omwonenden in de klankbordgroep bespreken. De ontwikkelaar is zich bewust van de 
karakteristiek van de omgeving (de aanwezigheid van historische waarden, hoge 
bebouwingsdichtheid, ligging in een centrumgebied) en zal alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen.. 
                                                                        
6.         Is de z.g. nulmeting inmiddels vastgelegd in een anterieure overeenkomst? 
 
Antwoord: 
 
In de anterieure overeenkomst zijn hierover geen verplichtingen opgenomen. Wij kunnen dit 
als gemeente niet afdwingen bij eigendommen van derden. Zoals onder punt 5 aangegeven is 
de initiatiefnemer verantwoordelijk in het voorkomen en het vergoeden van mogelijke schade 
als gevolg van deze planontwikkeling. In de anterieure overeenkomst (artikel 7) zijn wel 
bepalingen opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van een nulmeting. Deze heeft echter 
uitsluitend betrekking op schade aan de openbare ruimte als gevolg van bouwverkeer of 
werkzaamheden ten behoeve van het project. Hierbij moet u denken aan het stuk rijden van 
de weg of beschadigen van straatmeubilair.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Hugo Steutel 
Projectleider ruimtelijke ontwikkeling 
 

 
 

 hugo.steutel@stichtsevecht.nl 

T 0346 254823 M 06 33333306 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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