
1 
 

 

Dames en heren, leden van de commissie “fysiek domein”, 

 

Het bestemmingsplan “Maarsseveense Plassen” staat op het punt vastgesteld te worden. Het perceel 

Westbroekse Binnenweg 86 en 88 (zienswijze 3.2, nr. 4 van de Vechtplassencommissie resp. 

Milieufederatie Utrecht) geeft aanleiding tot het aanpassen van de bestemming ten opzichte van het 

ontwerp: tot onze niet geringe verbazing, want als eigenaar van dit complex weten wij van niets.  

In dit betoog geef ik u achtergrondinformatie, op basis waarvan ik hoop dat u aan het eind van de 

avond een wijs besluit zult nemen, waarbij alle partijen tevreden zullen zijn. 

Voor de goede orde: ik spreek namens de eigenaar van het kassencomplex, Jan van Eck. Mijn naam is 

Jan Boer en ik adviseer Jan van Eck over zaken in het ruimtelijk domein. 

Wat speelt er? 

 

Van Eck koopt uit een faillissement het kassencomplex, zoals hieronder verbeeld: 

 

 

 

De rode stippellijn geeft het agrarisch bouwvlak aan. Het achterste perceel is bebouwd met 17.000 

m2 kas. Op het voorste gedeelte rust een bouwvergunning voor nog eens 15.000 m2 kas.  

De glastuinbouw komt niet van de grond en experimenten met een alternatief gebruik van de kas 

stuiten op meer dan gemiddelde belangstelling uit de buurt.  
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In 2013 vragen wij het college om mee te werken aan een herbestemming van het gebied. Tot op 

heden hebben wij op dat verzoek geen antwoord. In de tussenliggende vier jaar zijn er enkele 

gesprekken gevoerd met (vooral veel en steeds andere) ambtenaren. Er wordt een mooi plan 

neergelegd als landschapsontwikkeling, inclusief een openbaar toegankelijk gebied met als optie een 

extra parkeerplaats voor circa vijftig auto’s ten behoeve van bezoekers aan de Maarsseveense 

Plassen.  

Zie de verbeelding hieronder: 

 

 

Dat plan wordt echter te ambitieus bevonden. Jammer, want het zou een fraaie invulling kunnen 

worden van het landschap op de kop van de Westbroekse Binnenweg met een fraaie zichtlijn vanaf 

Fort “De Gagel”.  

Ik neem u nu mee naar december 2016. Er is inmiddels drie jaar verstreken! 

 

Uit het niets verschijnt een brief van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, dat het 

voornemens is de bouwvergunning voor de niet gerealiseerde kas in te trekken. 

U zult onze verbazing kunnen plaatsen. 

Wij dienen tegen dit voornemen een zienswijze in. Dat is 16 december 2016. In die zienswijze geven 

wij nogmaals aan graag te willen meewerken aan de landschapsinvulling en sloop van het 

kassencomplex als invulling van het gebied tussen het “Gagelbos” (Utrecht) en de “Maarsseveense 

Plassen” (Maarssen). Zo lang daaraan niet wordt meegewerkt willen wij echter ons bouwrecht 

behouden.  

Wij laten een tweede plan maken, wat ook een oplossing biedt voor het gebiedseigen 

waterprobleem. En nogmaals benadrukten wij de mogelijkheid tot het aanleggen van de 

eerdergenoemde parkeerplaats. Qua woningbouw worden de ambities naar beneden bijgesteld, 

zoals ons te verstaan werd gegeven in een ambtelijk contact. 

De plannen zien er nu als volgt uit: 
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Dit plan houdt in dat 100.000 m3 glastuinbouw verdwijnt en dat daarvoor maximaal 5.000 m3 

bouwvolume met een landschapsinvulling terugkeert. 

Met de bouw van de tweede kas zou de onderstaande situatie ontstaan: 

 

 

Het verschil zal u duidelijk zijn. 

Op 11 april 2017 zijn wij over dit plan in gesprek met ondermeer wethouder Zivkovic. Er komt schot 

in de zaak, zo wordt toegezegd. Het plan zou aan de provincie Utrecht en de omwonenden worden 

voorgelegd. Groot is onze verwachting! 
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Groot is echter onze verbijstering te horen dat inmiddels – zonder ons medeweten – de 

bouwvergunning voor de nog niet gebouwde kas zou zijn ingetrokken. Wij hebben geen antwoord 

gehad op onze zienswijze, wij zijn niet gehoord en hebben geen beschikking ontvangen. De 

vergunning, die een waarde vertegenwoordigd van een compleet kassencomplex van 15.000 m2 is 

ons gewoon ontnomen. 

Op 24 mei 2017 dienen wij alsnog tegen dit besluit een bezwaarschrift in. Tot op heden hebben wij 

daarop geen reactie ontvangen. Geen oproep, geen zitting, niets. En dat terwijl de maximale 

behandeltermijn voor een bezwaarschrift tien weken bedraagt. Wij zitten nu al een half jaar in 

onzekerheid! 

Ondertussen wordt het bestemmingsplan “Maarsseveense Plassen” in voorbereiding genomen. Wij 

staan in het ontwerp opgenomen als “agrarisch bedrijf” met voor beide kavels (bebouwd en 

onbebouwd) de juiste bestemming. Dat is de reden om geen zienswijze in te dienen. Wij zijn het 

immers (vooralsnog) eens met die bestemming, vooral omdat het nog steeds wachten is op een 

reactie vanuit de gemeente op het woningbouwplan. 

En dan komt nu de volgende stap in deze “soap”. 

Naar aanleiding van een zienswijze van de “Vechtplassencommissie” resp. Milieufederatie Utrecht 

wordt onze agrarische bestemming (wederom) zonder overleg ingetrokken en krijgt u een plan 

voorgeschoteld met als tekst: “De verleende vergunning voor de uitbreiding van het bestaande 

kassencomplex is dit jaar door de gemeente ingetrokken. Wij zullen alleen nog het bestaande 

kassencomplex op de verbeelding aanduiden en de uitbreiding laten vervallen. Op termijn zal het 

totale complex verdwijnen in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling”.  

Tot onze verbijstering! 

Natuurlijk zijn wij hierover in gesprek met de gemeente. Inmiddels geldt zelfs de toezegging voor de 

realisatie van drie woningen met evenzoveel mantelzorgwoningen. Maar: wij hebben niets zwart op 

wit en de in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid – bedoeld om ondermeer aan onze plannen 

te kunnen meewerken – is te krap bemeten om de ambitie te kunnen uitvoeren. Met andere 

woorden: daar hebben wij niets aan. 

Wat nu gebeurt – als u niet ingrijpt – is dat er een bestemming verdwijnt terwijl het besluit met 

betrekking tot de ingetrokken bouwvergunning nog ter discussie staat. Ingeval wij in ons gelijk 

worden gesteld kunnen wij vervolgens gaan bouwen, terwijl de bestemming inmiddels is verdwenen. 

Dat wordt een juridisch gedrocht met als resultaat: jarenlang procederen en een verzoek om 

planschade. 

Dat is precies hetgeen wij niet willen! 

Wij willen proberen uit dit juridisch gevecht te blijven en sturen aan op een voor iedereen 

aanvaardbaar compromis. 

Wij willen een fraaie invulling van het landschap, de kassen slopen en woningen bouwen conform de 

afgebeelde tekening.  

Het college geeft aan dat de 3 x 3 woningen het maximaal haalbare is en dat de provincie Utrecht dit 

ook als limiet eist. Echter, de Provinciale ruimtelijke verordening biedt wel degelijk perspectief als het 

gaat om (ik citeer) “kwaliteitsversterking in de kernrandzone met prettige verblijfsmogelijkheden, 

goede verbindingen vanuit de kern, een landschappelijk zorgvuldige overgang tussen stedelijk gebied 

en het omliggende buitengebied en aan de mogelijkheid van ‘ommetjes’ in de kernrandzone”. 
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Alsof ons plan daaraan niet zou voldoen. 

Wethouder Zivkovic stelde deze week voor om het kassencomplex nu direct in het bestemmingsplan 

op te nemen als woningbouwlocatie. Dat vinden wij prima. Ik geef u in overweging de raad voor te 

stellen hiermee accoord te gaan, echter wel met als kanttekening dat ons plan kan worden 

gerealiseerd, desgewenst inclusief de extra parkeerplaats voor de bezoekers van de “Maarsseveense 

Plassen”.  

Zonodig gaat de gemeente nog bij de provincie langs om onze ambitie in te passen. Een ambitie, die 

de komende Omgevingswet (particulier initiatief en ruimte voor leefomgevingskwaliteit) omarmt en 

waaraan wij graag meewerken. 

Mocht de tijd tussen de behandeling in de commissie en de vaststelling in de gemeenteraad te krap 

zijn voor dit overleg, dan stel ik voor de vaststelling uit te stellen. 

Ik geef het u graag in overweging. 

Wilt u meer informatie: belt u gerust op en dat mag ook in het weekend of in de avond. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Jan van Eck, 

Jan Boer 
Mozartlaan 62 
3603 BJ Maarssen 
06-16322697 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


