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Verkeersonderzoek N201 
Van 5 tot 18 maart 2018 voert de provincie Utrecht een herkomst- en bestemmingsonderzoek uit op en rond de 
N201. Deze week wordt gestart met het plaatsen van de camera’s. Aan de hand van dit onderzoek wil de provincie 
Utrecht inzicht verkrijgen in de verkeersstromen op en rond de N201. Het tracé bestaat grofweg uit de komgrens 
van Hilversum tot het kruisvlak N201 bij Schiphol-Rijk.  

----------------- 
 

Klanten zijn tevreden over regiotaxi Veenweide 
In het najaar van 2017 is een schriftelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder  reizigers met een Wmo-pasje 
van Regiotaxi Veenweide (gebied voormalig  Breukelen en Loenen). Het gemiddelde totaaloordeel over  Regiotaxi 
Veenweide is een 8,1.  
 
Tijdens de vorige meting was dit ook een 8,1. De klantvriendelijkheid van de telefonist(e) en van de chauffeur 
werden als beste beoordeeld. Het laagste oordeel is gegeven voor de bereikbaarheid/wachttijd bij het 
klachtenmeldpunt (7,1) en de klantvriendelijkheid bij het indienen van een klacht (7,3). Beide scores zijn echter 
beter dan in het voorjaar 2017. Het klachtenmeldpunt maakt overigens geen deel uit van het contract met de 
vervoerder, maar is aan een onafhankelijke partij opgedragen. 
 
Onder de gebruikers van de terugbelservice geeft 68% aan altijd teruggebeld te worden. Dat is een lichte toename 
ten opzichte van de vorige meting (66%) en de meting daarvoor (63%).  
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Door 83% van de reizigers is geen klacht ingediend. Onder degenen die wel een klacht hebben ingediend, is 63% 
tevreden over de afhandeling van de klacht.  

------------------- 
 

Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in 
de bus 
Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) verstuurt eind februari de gemeentelijke 
belastingaanslagen 2018. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de herwaardering van woningen en de 
onderliggende databestanden. De Waarderingskamer heeft groen licht gegeven voor de verzending.  
 
Mogelijk hogere WOZ-waarde 
Veel woningen hebben dit jaar een hogere WOZ-waarde toegekend gekregen dan voorheen. Daar zijn twee 
redenen voor. Er is dit jaar voor het eerst gewaardeerd volgens de zogenaamde “modelmatige” methode. Deze 
methode wordt landelijk toegepast en is inmiddels gebruikelijk voor de bepaling van de WOZ waarde. De waarde 
komt met deze methode meer in lijn te liggen met de marktwaarde: de te taxeren woning wordt namelijk vergeleken 
met de best vergelijkbare verkochte woningen. De tweede reden voor de hogere waardering is de algemene 
waardestijging op de huizenmarkt. De eerder aangekondigde OZB verlaging is verwerkt in deze aanslag. 
  
Bezwaar maken 
Bij twijfel aan de juistheid van de WOZ-waarde kunnen inwoners via het digitale Belastingloket 
(www.belastingensww.nl) het taxatierapport bekijken. Ook kan het taxatierapport schriftelijk of per e-mail verstuurd 
worden. Inwoners die het niet eens zijn met de WOZ waarde kunnen telefonisch contact opnemen met de BSWW. 
Er wordt dan een extra onderzoek ingesteld. De ervaring leert dat in veel gevallen overeenstemming wordt bereikt. 
Deze aanpak is voor organisatie en inwoners prettig en bespaart kosten. Leidt dit niet tot tevredenheid dan kan er 
alsnog formeel bezwaar gemaakt worden. 
 

--------------------- 
 

Gageldijk 97a Maarssen 
De eigenaar van Kwekerij Veronica heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente. In het principeverzoek 
wordt aan de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan 
waarbij, het agrarisch bouwvlak van de kassen van het perceel Gageldijk 97a Maarssen wordt verwijderd, de twee 
bestaande bedrijfswoningen een woonbestemming krijgen en de vrijkomende gronden omgevormd worden naar 
het natuurbeheertype 'half natuurlijk grasland’. In ruil hiervoor wil de eigenaar zes verplaatsbare bouwrechten ten 
behoeve van de bouw van zes vrijstaande woonhuizen. Deze bouwrechten wil de eigenaar verzilveren op een met 
goedkeuring van de gemeente aangewezen locatie of locaties binnen de gemeente. Na overleg met de provincie 
over dit verzoek hebben wij hierop het volgende besluit genomen:  
 
Instemmen met het principeverzoek onder toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling op de locatie Gageldijk  
97a, Maarssen, onder voorwaarden dat: 
a. De eigenaar maximaal 2 extra woningen aanvraagt; 
b. Dat de 2 bestaande bedrijfswoningen de bestemming wonen krijgen; 
c. Een koppeling wordt gemaakt tussen de bouwrechten en de sloop van de kassen; 
d. De nieuw te bouwen woningen passen binnen het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzaamheid, 
wonen in het buitengebied, welstand, parkeren en voor zover van toepassing geldende stedenbouwkundige visies 
of beeldkwaliteitsplannen. 
 

http://www.belastingensww.nl/
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Het is aan de eigenaar om op basis van dit besluit een officieel verzoek in te dienen tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. Op het moment dat een bestemmingsplan in procedure wordt genomen zullen we u daarover 
verder informeren. 
 

-------------------- 
 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 

Inspiratiesessie: hoe benut je de kracht van de samenwerkende generaties 
• Wanneer: 12 maart, van 15:00 – 17:00 uur (let op, dit is een nieuwe datum. De sessie van 22 februari gaat niet 

door) 
• Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maassen 

 
Adviescommissie Bezwaarschriften 

• Wanneer: 7 maart, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  
 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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