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Geachte Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van Stichtse Vecht, 

Aan de memo van 29 december 2017 n.a.v. de raadscommissievergadering wil ik hierbij graag nadere 
toelichting geven voor een juiste beeldvorming over het ontstaan van bestemmingsplan 
Maarsseveense plassen e.o. in 2009 en de ontwikkelingen daarna met betrekking tot het 
voorliggende bestemmingsplan. 

Onder Punt 2: In derde alinea: Er is in 2009 gebruik gemaakt van luchtfoto’s en een 
inventarisatiekaart uit 1992 (bijlage 1). De processenverbaal van de heren Vlug en Barlo ( bijlage 2 ) 
zijn van later datum maar zijn buiten beschouwing gelaten. In beide bijlagen is duidelijk dat mijn 
schuur met 2 inpandige garageplaatsen (opstal 123) gelijkwaardig is aan de schuur (opstal 121) op 
het buurperceel van De Graaf die R4 bestemming kreeg in 2009. Evenzo kreeg opstal 130 van 
Griffioen een R4 bestemming. Reeds In 2009 had ik al om gelijke behandeling gevraagd voor mijn 
opstallen 123 en 124. Dit werd afgewezen. Mijn prieel is weliswaar klein maar had ook als een 
verblijfsrecreatief object aangemerkt kunnen worden. 
 
In vijfde alinea: De bestemmingen van 3 R4 ’s dichtbij rondom mijn perceel worden nu een per 
ongeluk in 2009 ontstane vergissing genoemd, omdat de heer D.E.J. de Graaf de recreatiewoningen 
liever als bijgebouw gebruikt. De stelling dat de fout geen reden is om anderen ook een grote schuur 
toe te kennen gaat voorbij aan de uitzonderlijke situatie dat de buurpercelen en de betreffende 
schuren van gelijke afkomst en status zijn qua eigenaar,  gebruik en locatie in natuurbestemde 
percelen; 3907 van mij en 3836 van buurman de heer  D.E.J. de Graaf.  

Zie ook de adrestoekenning (bijlage 3) van 7 mei 2009. Naar nu blijkt is het adres zonder mijn 
medeweten in 2012 uit de BAG-registratie verwijderd. In het Erratum wordt huisnummer 19A wel 
verwijderd door mevrouw Lutters maar niet vervangen door huisnummer 21A. Volgens mevrouw 
Nadia Wiss van de BAG-registratie staat bij de verwijdering van adres 21A vermeld dat er geen 
nieuwbouw gepleegd is op mijn perceel en het derhalve lijkt alsof er geen opstallen aanwezig zijn. De 
in 2009 aanwezige opstallen zijn in 2012 nog steeds aanwezig en nu ook nog op mijn perceel K1168. 
Het misverstand heeft mogelijk kunnen ontstaan doordat de aanwezige opstallen op mijn perceel 
niet verbeeld waren in mijn bouwveld van het Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. 2009. 

In zesde alinea: De afmetingen van de recreatiewoningen 1 en 2 op het buurperceel bedragen 
respectievelijk 80 m2 en 84 m2 (bijlage 4). Deze maten opgeteld bij de 78,9 m2 van het reguliere 
bijgebouw achter het woonhuis overschrijden te samen ruimschoots de toegestane 150 m2. Tegen 
toevoeging van 55 m2 van de hooibergschuur heb ik geen bezwaar indien gekozen wordt voor de 
locatie als hierna beschreven. 



In achtste alinea: Op grond van de regels is het gewenst bijbehorende bouwwerken/ bijgebouwen 
zoveel mogelijk te clusteren. Voor de nog te bouwen hooibergschuur kan daar nog aan voldaan 
worden. Een hooibergschuur achter de parkeerplaats en geclusterd met bijgebouw/recreatiewoning 
1 voldoet aan de vereisten tot clusteren en plaatsing op een locatie achter de lijn van de voorgevel 
van het woonhuis. Bovendien worden op deze wijze niet nog meer zichtassen vanaf de Westbroekse 
Binnenweg onderbroken. De mening van de eigenaar dat er geen andere locatie dan langs mijn 
erfgrens geschikt zou zijn snijdt geen hout. Vrijwel zijn hele perceel 1169 heeft dankzij de Nee-Tenzij-
regeling tuinbestemming verkregen. 

Extra vierkante meters bij vervanging van mijn opstallen zijn voor mij en mijn rechtsopvolgers, mijn 
zoon en schoondochter, van groot belang. Onder meer omdat zij de zorg hebben voor een zoon met 
het Downsyndroom en zij tevens zorg bieden aan beide zorgbehoevende bejaarde moeders. In dit 
kader gaf mijn zoon bij het overleg met mevrouw Lutters aan graag een seniorenonderkomen te 
mogen realiseren in het bestaande bouwveld, toegevoegd aan de reeds bestemde opstallen, 
teneinde de toenemend nodige verzorging te kunnen bieden.  

Terzijde: Ik ben al gedupeerd doordat de Provincie de bestemming Wonen bij herbouw van mijn 
bestaande hoofdgebouw afwijst vanwege de Natuurbestemming op mijn perceel. In 1975 had B&W 
van de gemeente Maarssen al een artikel 19 procedure aanhangig gemaakt bij de Provincie voor een 
bestemming Wonen. Dit werd afgewezen. Hoewel de gemeente Stichtse Vecht nu meer zelfstandige 
bevoegdheden heeft blijkt de Provincie een bestemming Wonen nog steeds te blokkeren. 

Als ik in 2009 gelijk behandeld was geweest had ik nu ook grotere bijgebouwen gehad dan thans 
toegestaan is. Het zou billijk en redelijk zijn om ter compensatie extra afmetingen toe te kennen tot 
R4- formaat voor mijn bijgebouwen in het voorliggende Bestemmingsplan. 

Hoogachtend, 

Mw. M.G. Bellinga   


