
 
Van: Heetkamp, Jessica van den [mailto:jessica.vanden.heetkamp@vvaa.nl] Namens Oosterhout, 
Timo van 
Verzonden: maandag 27 november 2017 15:07 
Aan: Jong, Marijke de <marijke.de.jong@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Commissie Vergadering met als agendapunt: “ Bestemmingsplan Maarsseveense 
Plassen e.o.”  
Urgentie: Hoog 
 
Aan: De Gemeente Stichtse Vecht 
t.a.v. mevrouw Marijke De Jong 
 
 
Betreft: Commissie Vergadering met als agendapunt: “Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o.”  
 
 
Geachte mevrouw De Jong, 
 
Hierbij zend ik u namens cliënte, mevrouw I. Groustra, wonende aan de Westbroekse Binnenweg 42, 
haar reactie voor de commissie vergadering. Ik moge u verzoeken deze reactie aan de 
commissieleden kenbaar te maken. Cliënte is direct woonachtig naast het restaurant de Drie 
Biggetjes. Zij acht de beantwoording van haar zienswijze niet zorgvuldig. Het plan getuigt niet van een 
goede ruimtelijke ordening om de navolgende redenen: 
 

- In tegenstelling tot hetgeen de gemeente stelt betreft de horeca op het terras een 
functiewijziging. Er is derhalve wel degelijk sprake van een nieuwe situatie en verruiming van 
de mogelijkheden.   

- Er mag geen ontoelaatbare hinder ontstaan en er dient een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat te worden gehandhaafd.  

- Relevant is dat er nu helemaal geen horeca terras is! 
- Cliënte maakt zich grote zorgen of het akoestisch onderzoek van de gemeente wel 

betrouwbaar moet worden geacht. Zij vermoedt dat onjuiste uitgangspunten zijn toegepast en 
is in afwachting van een reactie van Bureau Peutz die zij uw commissie nog zal toezenden. 
De opdrachtgever is eigenaar van het perceel. De houding van de gemeente lijkt 
vooringenomen.  

- Haar valt op dat wordt uitgegaan van “normaal praten”. De realiteit is dat meerdere mensen 
die alcohol hebben genuttigd zich luidruchtig gedragen. Dit is niet in het onderzoeksrapport 
meegenomen.  

- Duidelijk is dat de afmetingen van het terras zoals voorzien in het gewijzigde 
bestemmingsplan het woon- en leefklimaat ontoelaatbaar aantasten. Niet duidelijk is welke 
afmetingen van het horeca terras wel toelaatbaar worden geacht.  

- Het akoestisch onderzoeksbureau vermeldt in zijn rapport niet de juiste openings- en 
sluitingstijden van het restaurant. Dit is niet zorgvuldig.  

- Cliënte meent dat van elk horeca terras dient te worden afgezien. Een terras met deze functie 
was eerder niet aanwezig. Dit is geen conserverend plan maar een wijziging/uitbreiding.  

- In het rapport is buiten beschouwing gelaten dat krachtens de vergunning in het restaurant 
“mechanische muziek” ten gehore wordt gebracht.  

- Niet is onderzocht wat het effect zal zijn bij mooi weer met openstaande ramen in combinatie 
met stemgeluid en zingen.  

- Evenmin is onderzocht wat het effect is als er steeds de toegangsdeur naar het terras 
opengaat (in verband met mensen die zich verplaatsen en bediening).  

- Cliënte vreest dat de terrasgasten zich over het terrein zullen verspreiden tot aan haar haag. 
Er is geen enkele garantie dat dit niet gebeurt en in het plan zijn hier geen regels voor 
opgenomen.  

- Het moge duidelijk zijn dat bij verspreiding van de gasten de uitgangspunten in het akoestisch 
onderzoek geen enkele waarde hebben.  

- Er is geen rekening gehouden met lawaai ten gevolge van het stapelen van stoelen en het 
afruimen en op- en afbouwen van het terras. Dit is ook niet meegenomen in de terrastijden. 



- Er is geen rekening gehouden met het feit dat mensen zich gaan ophouden naast het water 
en het terras. Veel dichterbij dan de meetpunten. Er is niet voorzien in regels die dit 
voorkomen.  

- De openingstijden van het terras zijn niet duidelijk gedefinieerd. Niet eens is duidelijk wanneer 
het opengaat. Waarom dient cliënte van s’morgens tot ’s avonds hinder te ondervinden? 

- Er is geen goede motivering hoe rekening is gehouden met het belang van cliënte en de 
woonbestemming die op haar perceel rust.  

- Het betreft een woongebied. Waarom dient elke dag tot 23:00 uur het terras open te zijn? 
Waarom wordt niet gekozen voor een limitering tot 22:00 uur. Ter hoorzitting hebben de 
uitbaters aangegeven rekening te willen houden met de belangen van cliënte. Dit blijkt echter 
nergens meer uit.  

- Client acht het kwalijk dat niet reeds wordt gerefereerd aan de 12 uitzonderingen en de 
evenementendag. Hierdoor wordt het woonklimaat steeds verder aangetast.  

- Cliënte meent dat ontoelaatbare hinder en aantasting van het woon- en leefklimaat 
onvoldoende handhaafbaar is. In het bestemmingsplan zijn hiervoor onvoldoende regels 
opgenomen.  

- Cliënte meent dat ten onrechte geen beperking is opgenomen ten aanzien van het 
bedrijfsvloeroppervlak van 250 m2. Meerdere verdiepingen zijn mogelijk. Cliënte acht dit 
onacceptabel. 

 
 
Hoogachtend, 
VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand   
 
mr. Timo van Oosterhout 
advocaat 
06 1296 96 85 
 
 

 
 
VvAA | Orteliuslaan 750 | Postbus 8116 | 3503 RC | Utrecht   
 
VvAA werkt samen met Amref Flying Doctors aan een betere gezondheidszorg in Afrika. Doet u mee? 
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Ontvangt u toch ten onrechte deze mail? Dan vragen wij u ons hierover te informeren. 
Stichting VvAA rechtsbijstand is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 41182735.  
 
Disclaimer  
****************************************  
De informatie in dit communicatiebericht en eventuele attachment(s) zijn alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en 
kan informatie bevatten die privé, dan wel vertrouwelijk is en/of niet openbaar gemaakt mag worden. Indien u als lezer van dit 
bericht niet de bedoelde ontvanger bent, geven wij u hierbij aan dat elke verdere verspreiding, distributie en/of het kopiëren van 
dit bericht onrechtmatig is en eventueel tot aansprakelijkheid kan leiden. Indien u dit bericht niet volledig, dan wel onbedoeld 
heeft ontvangen, informeert u dan alstublieft de afzender en/of advocaten@vvaa.nl en verwijder het bericht zonder kopieën te 
behouden. 
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