
Van: Lutters, Sylvia  
Verzonden: dinsdag 28 november 2017 10:11 
Aan: 'Peter Kolkman' <peter-kolkman@ziggo.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; Zivkovic Laurenta, Franko <Franko.Zivkovic.Laurenta@stichtsevecht.nl> 
CC: joost.du.pont@stichtsevecht.nl; Nugteren, Esmeralda <Esmeralda.Nugteren@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: Kassencomplex Westbroekse binnenweg 
 
Beste heer Kolkman, 
 
De ingetrokken bouwvergunning staat niet ter discussie tijdens de vaststelling van het 
bestemmingsplan Maarsseveense Plassen. Het is in deze fase van het bestemmingsplan niet meer 
mogelijk een zienswijze in te dienen. Dat had u moeten doen tijdens te ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan in maart van dit jaar. In het bestemmingsplan dat nu wordt vastgesteld is 
een ruimte-voor-ruimte-regeling opgenomen. Deze regeling wordt in elk bestemmingsplan opgenomen 
waar agrarische (kassen)complexen binnen liggen. Het doel is namelijk dat deze complexen worden 
gesloopt en in ruil daarvoor 1 of meerdere (afhankelijk van de vierkante meter sloop) woningen 
worden gebouwd.  
Het verhaal van de 50 parkeerplaatsen ken ik niet en maakt ook zeker geen onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan of de ruimte-voor-ruimte-regeling.  
 
Op grond van de ruimte-voor-ruimte-regeling in het nu voor vaststelling voorliggende 
bestemmingsplan is het mogelijk dat meneer van Eck de kassen sloopt en daarvoor 2 woningen terug 
bouwt. Met een extra inspanningsverplichting kunnen dat 3 woningen worden. Op grond van de 
wettelijke regeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het mogelijk om vergunningsvrij bij een 
woning tevens een mantelzorgwoning te realiseren. De wetgever heeft dit bedacht zodat ouderen 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen onder het toeziend ook van hun familie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia Lutters  
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling 
 

 
 

 sylvia.lutters@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 43 90 M 06 20602037 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
 
 

 

 

 

   

  
 
 
 
 
 
Van: Peter Kolkman [mailto:peter-kolkman@ziggo.nl]  
Verzonden: maandag 27 november 2017 20:58 
Aan: Lutters, Sylvia <sylvia.lutters@stichtsevecht.nl> 
CC: joost.du.pont@stichtsevecht.nl 
Onderwerp: Kassencomplex Westbroekse binnenweg 
 
Geachte mevrouw Lutters.  
 
Ik reageer op een verweer/aanbeveling van de heer De Boer die namens de heer Van Eck wil 
spreken op de raadsvergadering op dinsdag 28 november 2017 in Breukelen. Het gaat over 
een zienswijze ten aanzien van het bestemmingsplan rondom de Maarsseveense plassen. 
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Het heeft betrekking op een kassencomplex dat zich bevindt aan de Westbroekse Binnenweg 
tussen de nummers 86-88, tegenover nummer 33A. 
 
Even kort de geschiedenis van de kwestie: 
De kas is gebouwd op basis van een omgevingsvergunning uit 2001. Deze vergunning is niet 
helemaal benut en de bouw is ook nooit afgemeld!! 
De gemeente heeft hier slordig gehandeld. Jarenlang is geen gebruik gemaakt van deze 
vergunning. Sinds Jan van Eck eigenaar is van deze kas, is daar verder geen agrarische 
bedrijvigheid geweest. Wel was er sprake van houtopslag c.q. houtverwerking op het terrein 
en een aanvankelijk clandestiene opslag van kringloopgoederen. De buren hebben hierop 
gereageerd vanwege overlast van vrachtwagens die op rare tijden de aan- en afvoer 
verzorgden. Door de gemeente is er gecontroleerd en later gehandhaafd. De houtopslag is 
gestopt en de gebruiker (stichting Wawollie) kreeg tot onze verbazing een vergunning voor de 
opslag van kringloopgoederen. De buurt heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze 
vergunning.  
 
Er is een hoorzitting geweest. De zoon van de eigenaar was hier ook bij aanwezig. De 
verleende vergunning is door de leden van de commissie zeer kritisch beoordeeld. De 
vergunning was in eerste instantie voor 2 jaar verleend, maar dat moest op last van de 
commissie teruggebracht worden tot 1 jaar.  Een belangrijke eis van de buurt was ook, dat de 
“ slapende” vergunning voor de rest van de onvoltooide oorspronkelijke kas niet meer benut 
mag worden. Dus dat de huidige kas van 17.000 vierkante meter niet meer mag worden 
uitgebreid tot 32.000 vierkante meter. 
Immers er zijn geen enkele aanwijzingen dat de eigenaar agrarische bedoelingen heeft. We 
willen niet in de toekomst geconfronteerd worden met een mega-kas, die nooit op deze plek 
überhaupt gebouwd had moeten worden. In elk geval is deze “slapende” vergunning 
ingetrokken door de gemeente. (Zie bijlage 1) 
De commissie die de hoorzitting leidde, vond dit fenomeen van een vergunning, die zoveel 
jaren maar voor de helft is benut, een zeer merkwaardige gang van zaken. 
 
De heer de Boer wil pleiten voor een woningcomplex op de locatie van de kas. (zie bijlage 2) 
Dit plan is al bij de provincie voorgelegd. Meerdere kangoeroe-woningen, een parkachtige 
inrichting met waterpartijen en nota-bene extra 50 parkeerplaatsen voor de bezoekers van 
de Maarsseveense plassen. (Er zou ergens een toezegging zijn gedaan tot maximaal 3 van 
deze woningen) 
De 50 parkeerplaatsen lijkt me een lekker-makertje voor de gemeente om ze over te halen 
mee te gaan in hun plan van die kangoeroe-woningen. Als buurt zitten we absoluut niet te 
springen om een parkeerplaats tegenover/naast je woning. Wat daar allemaal niet tot laat in de 
avond of nacht rondhangt, dat is vragen om overlast en ergernis. Vervuiling en gevoel van 
onveiligheid en wie gaat het controleren? We verwachten een waardevermindering van onze 
woningen.  Daarbij zien we elke zomer dat de bezoekers van de Maarsseveense plassen hun 
auto liefst zo dicht mogelijk bij de ingang willen parkeren. Dus m.a.w. de bermen zullen 
onverminderd volstaan met geparkeerde auto’s. 
 
Op het kassencomplex rust een recht om (bij volledige bouw van 32.000 vierkante meter) 2 
bedrijfswoningen te bouwen indien de kassen gesloopt worden. Bij de huidige situatie (17.000 
vierkante meter) mag er maar 1 woning gebouwd worden. Ik snap dat de eigenaar en de heer 
de Boer het intrekken van de ‘slapende’ vergunning als een beperking ervaren en daarmee de 
wens/optie van meerdere kangoeroe-woningen moeilijker kunnen staven. De heer De Boer 



meldt dat de eigenaar en hij niet op de hoogte waren van de intrekking van deze vergunning. 
Dat lijkt me onwaarschijnlijk, daar de zoon van de eigenaar aanwezig was bij de hoorzitting.  
 
Het is overigens merkwaardig dat de heer De Boer en de heer Van Eck naar de provincie toe, 
aangeven om voor de kwaliteitsverbetering van de ruimte bereid zijn 32.000 vierkante meter 
aan kassen te slopen, terwijl het in werkelijkheid om 17.000 vierkante meter gaat.  Dat is een 
vorm van je mooier voordoen dan je bent. 
 
Nu worden we overvallen door het verweer/aanbeveling van de heer de Boer, omdat er door 
beide heren niet met ons, de buren wordt gecommuniceerd. Het geeft veel wantrouwen, omdat 
het niet handig is zoals het nu gaat. Wij, de buren, moeten uiteindelijk leven met de nieuwe 
situatie die hem voor ogen staat. Het klakkeloos opperen van een mogelijkheid van 50 
parkeerplaatsen, toont weinig respect voor de direct omwonenden.  
 
We willen vragen om uitstel van de vaststelling van het besluit en dat de intrekking van de 
verleende bouwvergunning gehandhaafd blijft. Graag vernemen wij ook hoe wij moeten 
acteren en wat wij moeten ondernemen als in de raadsvergadering deze zienswijze wordt 
aangenomen, zeker wat betreft de parkeerplaatsen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Kolkman. 
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