
Overzicht correspondentie en overleg Tuinbouwweg 29 Maarssen (geanonimiseerd) 
Bijlagen zijn geheim i.v.m. de privacy 

10 maart 2015 Besluit B&W over voorontwerpbestemmingsplan. Het 
plan ligt 6 weken ter inzage in het kader van inspraak 

 

23 april 2015 De belanghebbende stuurt een inspraakreactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Uit deze inspraakreactie 
blijkt dat het bouwvlak te klein is weergegeven. De 20% 
uitbreiding staat niet op de kaart. Uit de bijlage bij deze 
brief blijkt heel duidelijk dat zij op de hoogte zijn van de 
maximale maatvoering van de kas. 
In hun ingezonden brief verwijzen zij naar een brief uit 
2008 waarin een andere maatvoering wordt genoemd. 
Hier was sprake van een concept-
ontwerpbestemmingsplan dus geen geldend of 
vastgesteld plan. Aan dergelijke stukken kunnen geen 
rechten worden ontleend.  

Bijlage 1 

8 juni 2016 Behandelend ambtenaar stuurt een mail aan raadslid 
Van Liempt inzake de concept beantwoording op de 
inspraakreactie. Vorenstaande omdat de 
belanghebbende inmiddels kenbaar heeft gemaakt meer 
dan 20% uitbreiding te willen. 

Bijlage 2 

17 juni 2016 Behandelend ambtenaar stuurt een mail naar de 
belanghebbende met daarin de vraag of zij zich bewust 
zijn dat de regel van 20% van de bestaande bebouwing 
uitkomt op circa 1400m2 en niet de door jullie gewenste 
2500m2.  
 
 

Bijlage 3 

29 augustus 2016 Overleg tussen raadslid Frank van Liempdt, wethouder 
Franco Zivkovic-Laurenta, belanghebbenden en 
ambtenaar 
 
Uit het verslag blijkt duidelijk een voorwaarde dat 
onderzocht moet worden of een uitbreiding die hoger 
uitvalt dan 20% mogelijk is 
 
Vervolg 
De mogelijkheden van het bestemmingsplan worden in 
beeld gebracht (goothoogte/nokhoogte en is een 
verdieping uberhaupt mogelijk), evenals andere zaken 
die een rol spelen in de afweging (provinciaal beleid, 
precedentwerking, etc.). Pas op basis van een compleet 
verhaal kan een afweging worden gemaakt.   

  

Bijlage 4 

6 september 2016 Behandelend ambtenaar stuurt per mail het verslag toe  Bijlage 5 

24 oktober 2016 Belanghebbende stuurt een mail met de vraag wanneer 
de wethouder op bedrijfsbezoek komt. 

 

25 oktober 2016 Mail vanuit het bestuurssecretariaat waarin staat dat het 
verzoek gehonoreerd wordt en dat de wethouder er 
vanuit gaat dat een bezoek niet meer nodig is. We 
waren echter nog bezig met onderzoeken of het wel 
gehonoreerd kon worden.  Uit de beantwoording van de 
inspraakreactie van 27 januari 2017 blijkt dat de 20% 
regeling nog onverkort van kracht is.  

 

13 september 
2016 

Behandelend ambtenaar geeft per mail een uitleg over 
het tijdspad van de beantwoording. De vaststelling wordt 

omstreeks juni 2017verwacht. Er is dus duidelijk 
aangegeven dat er niet eerder een formeel antwoord op 
het verzoek zou komen. 

Bijlage 5 



27 januari 2017 Nota van inspraak en overleg wordt aangeboden aan 
het college. Hierin staat wederom duidelijk aangegeven 
dat meer dan 20% uitbreiding niet mogelijk is. 

Bijlage 6 

21 februari 2017 Het college neemt een besluit over het 
ontwerpbestemmingsplan en de Nota van inspraak en 
overleg en het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken 
ter inzage gelegd. 

 

28 februari 2017 Alle insprekers ontvangen bericht over het besluit rond 
het ontwerpbp en de Nota van inspraak en overleg. Zo 
ook de belanghebbende. 

 

3 maart 2017 Belanghebbende bezoekt het omgevingsloket en krijgt 
informatie over het ontwerpbestemmingsplan. Daar blijkt 
de uitbreiding opgenomen maar dit is nog niet bevestigd 
in de Nota inspraak en overleg. Dus schrijven zij een 
zienswijzen (zie het overzicht van belanghebbende). 

 

8 maart 2017 Behandelend ambtenaar mailt de belanghebbende wat 
de oppervlakte van het bouwvlak is geworden in het 
ontwerpbestemmingsplan. Zoals in de memo staat 
aangegeven hebben wij het bouwvlak bewust groter 
gemaakt om te kijken of er nog een basis te vinden was 
om toch tot een hoger uitbreidingspercentage te komen. 
Er zijn overigens meer bedrijven met een groter 
bouwvlak dan de 20% uitbreiding toelaat. De regels 
bepaalt hoeveel er uiteindelijk gebouwd mag worden 
binnen dat bouwvlak en daar is men ambtelijk druk gaan 
zoeken naar een mogelijkheid. 
 

Bijlage 7 

14 maart 2017 Belanghebbende mailt dat de gewenste uitbreiding nu 
niet zou passen en dat zij een zienswijze moeten 
indienen. Dat moest sowieso want op grond van de Nota 
Inspraak en Overleg is nog steeds de 20% regel van 
kracht dus als we daarvan af willen wijken dan zal het 
college daarover een besluit moeten nemen en 
uiteindelijk de gemeenteraad. Uit deze mail blijkt dat we 
echt met de belanghebbende hebben meegedacht. 

Bijlage 7 

27 maart 2017 De belanghebbende dient mondeling een zienswijze in 
bij de behandelend ambtenaar. Deze zienswijze wordt 
door beiden ondertekend. Het opnemen van een 
mondelinge zienswijze is geen honorering van hetgeen 
erin staat.  

Bijlage 8 

16 juni 2017 Tijdens een gesprek met raadslid Frank van Liempdt, 
wethouder Franco Zivkovic-Laurenta, belanghebbenden 
en de behandelend ambtenaar Lutters wordt 
aangegeven dat er geen ruimte is gevonden om af te 
wijken van de 20% regels. Wel is er iets van marge 
aangehouden. In de mail van 13 september 2016 had de 
behandelend ambtenaar al aangeven dat het definitieve 
antwoord in juni 2017 verwacht kon worden bij de 
vaststelling van het plan.  

 

   

   

 

Dat een bestemmingsplanproces lang duurt is waar. Daarom is ook op verschillende momenten een 

tussenbericht gestuurd aan de mensen die een reactie sturen zodat zij weten wanneer ze antwoord 

kunnen verwacht. Zo ook in dit geval. Er zijn meer dan 300 zienswijzen binnen gekomen op dit 

bestemmingsplan. Er is tijd voor nodig die te beoordelen en beantwoorden. Dat 

insprekers/reclamanten eerder een antwoord willen is begrijpelijk maar praktisch gezien niet mogelijk. 



Wij hopen duidelijk gemaakt te hebben dat de insteek om mee te werken er echt was maar dat wij 

uiteindelijk geen aanknooppunt hebben kunnen vinden om af te wijken van de 20% regeling zonder 

ernstige precedentwerking. Binnen het plangebied is nog een caravanstalling aanwezig die eveneens 

meer uitbreiding heeft gevraagd. Dit nog los van de jaarlijks terugkerende verzoeken van bedrijven 

aan de Herenweg en Gageldijk om meer uitbreidingsruimte.  

18-12-2017 


