
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Lutters, Sylvia  
Verzonden: maandag 4 december 2017 17:01 
Aan: 'Dik van 't Hof' <dik.hof@planet.nl> 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Zivkovic Laurenta, Franko 
<Franko.Zivkovic.Laurenta@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: Plan Maarssenveense plassen 
 
 
 
Beste heer Van 't Hof, 
 
Naar aanleiding van de commissievergadering van jl. 28e nog een vraag over het omzetten van 
kassen naar woningbouw met zorgwoning . 
 
1. Ontstaat er nu een precedentwerking door dit voorstel in dit bestemmingsplan, maar bv ook in 

andere voorliggende bestemmingsplannen.( o.a. Rondom de Vecht) 
 

Antwoord: 
In dit bestemmingsplan is een ruimte-voor-ruimte-regeling opgenomen die overwegend gelijk is 
aan de regeling binnen de andere bestemmingsplannen waarbinnen zich kassencomplexen 
bevinden. Deze ruimte-voor-ruimte-regeling is afgestemd op het provinciale beleid en de 
wettelijke mantelzorg en bijbehorende bouwwerken regeling op grond van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor vergunningsvrije bouwwerken). Het voorstel van de heer Van Eck overstijgt 
de ruimte voor ruimte regeling die nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Als hij zijn verzoek 
terugbrengt naar maximaal 3 woningen dan kunnen daar op grond van de wettelijke regeling in 
het Bor 3 mantelzorgwoningen bij komen. Er moet dan wel aantoonbaar sprake zijn van 
mantelzorg. De voorwaarden staan in de wet.  
De ruimte-voor-ruimte-regeling zoals die nu in artikel 3.6.2 van de regels van het 
bestemmingsplan Maarsseveense Plassen is opgenomen kan voor heel SV van toepassing 
worden verklaard.  
Er komt nog een afzonderlijke memo over dit onderwerp richting raad. 

 
2. Zo ja is er dan nu al op de kaart van Stichtse Vecht aan te geven waar deze mogelijke locaties 

zich nu al  bevinden en waar deze kunnen ontstaan in de naaste toekomst  
 

Antwoord: 
Binnen SV zijn op verschillende plekken bestaande kassencomplexen die in aanmerking kunnen 
komen voor de ruimte-voor-ruimte-regeling. Wij kunnen daar een overzicht van maken maar dat 
kan niet op korte termijn.  

 
3. Gezien het feit dat we nu kassen gaan slopen, ontstaat dan ook de mogelijkheid  om in het zelfde 

gebied vergunningen te weigeren voor het bouwen van kassen? 
 

Antwoord: 
Dat is niet mogelijk. Elk bedrijf heeft op grond van het geldende bestemmingsplan ruimte om uit 
te breiden indien gewenst. Er is nu wel een beperkende factor bij gekomen in de zin van de 
stikstofemissies. Het is niet meer mogelijk om binnen het landelijk gebied zomaar uit te breiden. 
De effecten op het Natura2000 gebied moeten altijd onderzocht worden voordat een vergunning 
kan worden afgegeven.  
Binnen het plangebied Maarsseveense Plassen hebben we geen ruimte meer opgenomen voor 
de oprichting van geheel nieuwe kassencomplexen. Deze regeling passen we nu in elk 
bestemmingsplan toe.  

 
 
4. Nu kan ik mij voorstellen dat men een vergunning voor agrarische grond aanvraagt voor kassen/ 

veestal/ opslag loods , en deze dan plaatst en na 5 jaar omruilt voor een aanvraag woningbouw 
met zorgwoningen. En houden wij grip op de invulling van onze omgeving in de komende 10 
jaar? 

 



Antwoord: 
In theorie zou dit kunnen. Maar in de praktijk komt dat niet voor. De kosten voor de oprichting van 
gebouwen zijn van dien aard dat het financieel niet loont om deze gebouwen 5 jaar later voor een 
beperkt aantal woningen te ruilen. Bedenk dat het oprichten van agrarische bebouwing niet 
zomaar kan. Iemand moet de noodzaak aantonen hetgeen wordt voorgelegd aan de ABC 
commissie en daarna moeten de gebouwen voldoen aan allerlei strenge eisen t.a.v. veiligheid en 
milieu.  

 
Mvgr 
Dik van ’t Hof 
Stichtse Vecht Beweegt 
 


