
Van: Steutel, Hugo  
Verzonden: maandag 28 mei 2018 16:43 
Aan: 'Pleun van der Kooij' <pleun.pvda@gmail.com> 
CC: Broeke, Joost <Joost.Broeke@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; Joseph Toonen <joseph.toonen.47@gmail.com> 
Onderwerp: JELLE => RE: Technische vragen Mastenbroek 

 
Beste Pleun, 
 
In reactie op de technische vragen zoals gesteld in de mail van 28 mei 2018 hierbij beantwoorden.  
 

1. Op woensdag 23 mei 2018 heeft er een nader gesprek plaatsgevonden met mevrouw Van 

Dijk (bewoner Emmaweg 55). Ook de heer Brussé (bewoner Emmaweg 53) en de heer Baas 

namens de Heilig Hart Kerk waren bij dit gesprek aanwezig. Ook de heer De Vos was namens 

de ontwikkelaar aanwezig. Tijdens het gesprek hebben wij helderheid gegeven over de 

hoogte van erfafscheidingen en de aanpassing van de zonnestudie.  

 

Erfafscheiding 

In de regels behorende bij de bestemmingen “tuin” en “wonen” in het bestemmingsplan 

“Mastenbroek” is een maximale bouwhoogte van 2 meter voor erfafscheidingen opgenomen. 

Daarmee wordt aangesloten bij de gebruikelijke regels in bestemmingsplannen en bij de 

mogelijkheden die, volgens het Besluit Omgevingsrecht (Bor) gelden voor het vergunningvrij 

realiseren van erfafscheidingen. 

 

Zonnestudie 

Mevrouw Van Dijk stelde zich op het standpunt dat de zonnestudie niet juist was omdat de 

feitelijke hoogteverschillen tussen de Breedstraat en de kade van de Vecht niet in het rapport 

verwerkt waren. Juist om die reden hebben wij een aanvullend onderzoek laten verrichten 

waarbij de feitelijke hoogten weldegelijk zijn meegenomen. Dit onderzoek, met bijbehorende 

hoogtekaart, hebben wij per mail van 3 mei 2018 beschikbaar gesteld aan de leden van de 

klankbordgroep (en dus ook mevrouw Van Dijk). Tijdens het gesprek op 23 mei 2018 bleek 

dat zij haar conclusie nog baseerde op een eerder onderzoek en nog geen kennis had 

genomen van het aanvullende onderzoek. Wij hebben het onderzoek nogmaals naar haar 

toegestuurd. We hebben tevens duidelijk gemaakt dat bij het bepalen van de bouwhoogte de 

werkelijke hoogte van het terrein wordt aangehouden en de zijde van de Vecht niet 

opgehoogd wordt tot het niveau van de Breedstraat.  

In het vervolg van het gesprek heeft mevrouw Van Dijk de ontwikkelaar verzocht om bij het 

ontwerp van de “hoekwoning” aan de Vecht zoveel mogelijk aan te sluiten bij conclusies van 

de optimalisatiestudie uit de eerste aanvulling (kenmerk 1534-Z03b) van de zonnestudie. 

Daarbij gaat het om het terugleggen van de voorgevel (en daarmee verkorten van de woning), 

het versmallen van de woning, het verlagen dan wel verplaatsen van de uitbouw (met 

bouwhoogte 7.30 meter) aan de oostzijde en het verwijderen van de fronten aan de voorgevel. 

De heer De Vos heeft dit verzoek na afloop van het gesprek overgebracht naar de 

ontwikkelaar.   

Naar ons inzicht zijn in dit overleg alle (technische) vragen beantwoord.  
 

2. Het verzoek van mevrouw Van Dijk richt zich wat ons betreft hoofdzakelijk op de “hoekwoning” 

aan de Vecht. Met betrekking tot deze woning en uw vraag, willen wij allereerst opmerken dat 

deze woning in het nieuwe bestemmingsplan al een bouwhoogte heeft van 7.30 meter en een 

goothoogte van maximaal 3.50 meter. Daarnaast is voor deze woning aanvullend bepaald dat 

de kaprichting in de lengte van de woning gerealiseerd dient te worden. Dit ten behoeve van 

de bezonning van de woningen en tuinen aan de Emmaweg.   

 

De ontwikkelaar heeft aangegeven te kunnen instemmen met de verlaging van de 

bouwhoogte van de oostelijke uitbouw tot maximaal 3.50 meter. Deze verlaging heeft 

nadrukkelijk uitsluitend betrekking op dit deel van het bouwvlak (verspringing in het bouwvlak). 

Daarnaast is toegezegd bij de verdere uitwerking van de gevel rekening wordt gehouden met 
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de bezonning van de woning en tuinen aan de Emmaweg. Dit kan er toe leiden dat de fronten, 

zoals voorgesteld in de optimalisatiestudie, komen te vervallen. Dit maakt echter geen 

onderdeel uit van het bestemmingsplan. Voor het overige zal niet voorgesteld worden het plan 

verder aan te passen.    

  

3. Gelet op de gesprekken die wij in eerste instantie tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten en 

vervolgens de afgelopen periode hebben gevoerd, hebben wij het gevoel dat wij er alles aan 

hebben gedaan om een zo breed mogelijk gedragen plan aan uw gemeenteraad te 

presenteren. Een plan dat bijdraagt aan de herinrichting van een gebied waar een 

bedrijfsbestemming wordt weggestemd en bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd. Het college 

stelt zich op het standpunt dat het voorliggende plan voorziet in een passende en wenselijke 

vervolgfunctie voor deze historisch waardevolle locatie. 

 

Met betrekking tot uw vraag moeten wij aangeven dat wij op basis van de door uw geleverde 

algemene kaders niet kunnen adviseren over de inhoud van een mogelijk amendement, ook 

omdat dit mogelijk niet de wens van de directe omwonenden verwoordt. Daarbij komt ook dat 

een deel van de door u onder vraag 2 genoemde voorwaarden (bouw- en goothoogte) reeds 

in het bestemmingsplan is opgenomen. De ontwikkelaar heeft laten weten zich te kunnen 

vinden in een verlaging van de bouwhoogte van de oostelijke uitbouw tot maximaal 3,50 m.  

 

4. Naar aanleiding van de raadscommissie heeft het college van burgemeester en wethouders 

op 22 mei het besluit genoemde de bouwhoogte van deze woningen te verlagen van 11 naar 

10 meter. Dit is als zodanig uitgewerkt in het raadsvoorstel. De in de dagbrief genoemde 

bouwhoogte van 9 meter is een verschrijving van griffier. Deze is de volgende dag direct 

hersteld.  

Voor het verder terugbrengen van de bouwhoogte lager dan 10 meter geldt volgens ons het 

zwaarwegende bezwaar dat het verder verlagen van de bouwhoogte sterk ten koste gaat  van 

de gewenste beeldkwaliteit zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Door het opnemen 

van een bouwhoogte die iets hoger is dan die minimale eis voor woningen met drie bouwlagen 

(3x3=9) behoud je de mogelijkheid om een gevarieerd gevelbeeld te realiseren. Daarmee kan, 

zoals gepland, aangesloten worden bij het gevelbeeld van de Lange Gracht. Daarbij moet ook 

opgemerkt worden dat 10 meter een maximale bouwhoogte is, deze hoeft niet volledig benut 

te worden. Daarbij is 10 meter overigens een zeer gebruikelijke bouwhoogte voor woningen 

met 2 bouwlagen en een kap welke in veel bestemmingsplannen terug komt. Voorts 

verwachten wij ook dat bij het verder verlagen van de bouwhoogte de financiële 

uitvoerbaarheid van het plan in geding kan komen.   

5. De antwoorden zijn vanmiddag per mail aan het Vechts Verbond verstuurd.  

6. Het college is van mening dat in de afgelopen periode de (openstaande) vragen die tijdens 

diverse bijeenkomsten zijn gesteld zijn beantwoord. Met individuele bewoners hebben de 

afgelopen periode gesprekken plaatsgevonden waarbij verschillende onderdelen nader zijn 

toegelicht en waar nodig verduidelijkt. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij inmiddels alle 

vragen, voor zover in dit stadium van het project mogelijk, hebben kunnen beantwoorden. 

 

Wanneer de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan niet verder te behandelen dan zal 

deze naar alle waarschijnlijkheid weer op de agenda van de raadsvergadering van 10 juli 

2018 verschijnen. Dat betekent dat, uw gemeenteraad, nog meer dan nu al het geval is niet 

voldoet aan de gebruikelijke termijn om binnen 12 weken na de ter inzage legging van een 

ontwerpbestemmingsplan een besluit te nemen.  

7. Er was inderdaad geen vertegenwoordiging van de Heilig Hart kerk bij de bijeenkomst van 17 

april en de vergadering van de raadscommissie maar de heer Baas was wel aanwezig bij het 

gesprek op 23 mei 2018. Omdat de aanwezigheid van de heer Baas bij dit gesprek niet was 

aangekondigd en wij dus niet voorbereid waren en wij gedurende het gesprek vooral zijn 

ingegaan op de vragen van mevrouw Van Dijk hebben wij de heer Baar gevraagd de vragen 

per mail te stellen. Wij hebben deze vragen tot op heden nog niet ontvangen maar hebben het 

vermoeden dat deze grotendeels overeenkomen met de vragen die gesteld zijn door het 

Vechtse Verbond.  

8. Strikt genomen is dit eerder een beleidsvraag dan een technische vraag. Wij kunnen hierover 

het volgende melden. De ontwikkelaar heeft ingestemd met het aan de inmiddels gesloten 



anterieure overeenkomst toevoegen van een antispeculatiebeding. De exacte formulering van 

het antispeculatiebeding wordt op dit moment door het college voorbereid. 

 

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  

                                      

 

 
Van: vanderkooij@gmail.com <vanderkooij@gmail.com> Namens Pleun van der Kooij 
Verzonden: zondag 27 mei 2018 17:47 
Aan: Steutel, Hugo <Hugo.Steutel@stichtsevecht.nl> 
CC: Broeke, Joost <Joost.Broeke@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; Joseph Toonen <joseph.toonen.47@gmail.com> 
Onderwerp: Re: Technische vragen Mastenbroek 

 

Beste Hugo en Joost, 

Het plan Mastenbroek zal jullie de afgelopen weken veel hebben 
beziggehouden, ik hoop dat er ook recent nog ontwikkelingen zijn. 

Daarover nog enkele vragen. Het zou heel fijn zijn om daarop uiterlijk 
maandag rond 20 uur reactie te ontvangen, dan kunnen we die bespreken 

in ons fractieoverleg. 

1. Tijdens de laatste commissievergadering over dit onderwerp is door 

de wethouder toegezegd een gesprek te voeren met mevr. Van Dijk, 
om te proberen een aantal vragen van haar te beantwoorden. Ik 

begrijp dat dit gesprek afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden, 
hoe is het naar het idee van het college verlopen; zijn alle 

(technische) vragen inmiddels beantwoord? 

2. Daarnaast zou er naar mijn idee gesproken worden over de 

mogelijkheden om het plan te verbeteren voor de dicht bij de Vecht 
gelegen huizen en tuinen van de Emmaweg. De in de 

commissievergadering toegezegde verlaging van 11 naar 10 meter 
is voor o.a. mevrouw Van Dijk immers geen verbetering, ik ben 

benieuwd of het college/initiatiefnemer ook voor haar (en haar 
buren) een tegemoetkoming kan doen. Ik begrijp dat is gesproken 

over de mogelijkheid om de van het bouwvlak met een max. hoogte 
van 7,3 meter, de noord- en oostgevel 1 meter terug te zetten, 

terwijl aan de zuidkant een uitbouw zou worden toegestaan, een en 

ander als uitwerking van variant van de bezonningsstudie met 0% 
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achteruitgang bij 5 graden zonstand. Wat is de status van dit 
‘voorstel’? 

3. Mocht het voorstel onder vraag 2 bedoeld niet zijn uitgewerkt, het 

volgende. De PvdA-fractie realiseert zich terdege dat het niet 
wenselijk is om ter elfder ure amendementen over 

bestemmingsplannen in te dienen,  omdat dan vaak de juridische en 
planologische consequenties niet kunnen worden overzien en later 

vervelende situaties kunnen ontstaan. We  rekenen er daarom op 
dat voor de besluitvormende raadsvergadering dinsdagavond alles 

aan is gedaan om het plan voor alle belanghebbenden acceptabel te 
maken. Maar mocht dat wat betreft de huizen en tuinen aan de 

Emmaweg niet het geval zijn, dan overwegen wij een amendement 
in de richting van het voorstel onder vraag 2 bedoeld. Om dat 

voorstel zo correct mogelijk te kunnen formuleren, wil ik vragen om 
het voorstel alsnog zodanig uit te werken, dat het in een 

amendement kan worden opgenomen. Als dat met alleen tekst kan 
is dat mooi, als daarvoor ook een verbeelding moet worden gemaakt 

ontvang ik die graag. 

4. In de dagbrief van de griffie van 23 mei lees ik het volgende: 
 

Bestemmingsplan Mastenbroek 
Met de projectontwikkelaar is bekeken of de maximale bouwhoogte 

naar 9 m. verlaagd kan worden. Het raadsvoorstel is daarop 
gewijzigd. 

 
Wat is precies de wijziging als gevolg van dit ‘bekijken’? Ik lees in 

de geel gearceerde wijzigingen in het raadsvoorstel alleen over de in 
de commissievergadering gesproken verlaging met 1 meter, van 11 

naar 10. Niets over de (ook door mij gestelde vraag) of het naar 9 
meter zou kunnen. Of moet ik daaruit afleiden dat 9 meter voor de 

initiatiefnemer geen optie is? Zo ja, dan hoor ik graag waarom die 9 
meter niet mogelijk is. 

5. Als ik het goed begrijp zijn op of rond 22 mei een aantal 

(technische) vragen gesteld door het Vechtse Verbond. Mag ik de 
antwoorden op deze vragen ook ontvangen; ik vond ze niet terug in 

het BIS? 

6. Omdat er nog steeds veel vragen leven, bij inwoners, bij ons en bij 

andere fracties, ben ik benieuwd naar de consequenties als de raad 
dinsdag zou besluiten dat het plan nu niet besluitrijp is. Wat is het 

korts mogelijke tijdspad voor de besluitvorming dan, is het 
bijvoorbeeld mogelijk om dat in de volgende raadsvergadering te 

doen? Wat is de verwachting dat de gevolgen zijn als dat tijdspad 
wordt aangehouden?  

7. Enigszins tot mijn verbazing is namens de Heilig Hart kerk tijdens de 
laatste commissievergadering niet meer ingesproken. Is er sindsdien 

nog contact met het bestuur van de kerk geweest en zo ja, 
waarover?  



8. De wethouder heeft in de laatste commissievergadering toegezegd 
te gaan kijken naar het opnemen van een antispeculatiebeding voor 
de sociale koopwoningen. Wat is daarover inmiddels bekend?  

Opnieuw bedankt voor jullie tijd. 
 
 

Hartelijke 
 

groet, 
 

Pleun van der Kooij 
Secretaris en commissielid 

 
M 06 2038 7778 

E  pleun.pvda@gmail.com 
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