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Bestemmingsplan Mastenbroek 
 

Op 29 mei 2018 heeft uw gemeenteraad het bestemmingsplan Mastenbroek, gewijzigd, vastgesteld. Bij een 

gewijzigde vaststelling informeren we eerst de provincie Utrecht over de wijzigingen. De provincie heeft op vrijdag 

15 juni 2018 aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgestelde wijzigingen. De wet geeft aan dat we het 

besluit daarna zo spoedig mogelijk moeten publiceren. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan 

gedeeltelijk tijdens het zomerreces ter inzage ligt. 

 

Naast de wettelijke publicatie, zullen wij daarom de leden van de klankbordgroep infomeren. Ook krijgen de 

indieners van de zienswijzen, hiervan schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid om eventueel beroep aan te 

tekenen.  

 

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 juni 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. De publicatie zal 

verschijnen op donderdag 21 juni 2018 en zal voldoen aan de wettelijke eisen. De afhandeling van de procedure 

verloopt volgens het opgestelde “spoorboekje”. Het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPLocMastenbrkMRS-VG01). 

 

 

Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens 

Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018 
 

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met Winter Trust besloten om het 

ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens vanaf vrijdag 24 augustus 2018 ter inzage te leggen in plaats van 
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eind juni. Er wordt hiermee gehoor gegeven aan de wens van de raadsleden die naar voren kwam tijdens de 

informatiebijeenkomst van 18 juni 2018. Daar werden ze geïnformeerd over de procedure rondom de plannen en 

ontwikkeling van Bisonspoor 2020.  

  

Vanaf 24 augustus 2018 (laatste weekend van de zomervakantie) komt de bestemmings-planwijziging ter inzage te 

liggen. Inwoners worden hierover via de reguliere kanalen geïnformeerd. Daarnaast worden ruim 4.000 

wijkberichten huis aan huis verspreid waarin de inwoners worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij speciale 

servicebijeenkomsten. Tijdens deze servicebijeenkomsten krijgen de aanwezigen uitleg over de procedure, de 

inhoud van het bestemmingsplan en de mogelijkheden om eventueel een zienswijze in te dienen. 

  

De besluitvorming in de raad wordt daarmee doorgeschoven naar december 2018. In overleg met de 

projectontwikkelaar Winter Trust is hiertoe besloten omdat een gedeelte van de zienswijzenperiode anders de 

zomervakantie zal overlappen. Zowel Winter Trust als het college, willen iedereen de kans willen geven aanwezig 

te zijn bij de serviceavonden.  

 

Financiële jaarstukken Regionaal Historisch Centrum 

Vecht en Venen (RHCVV) 
 

De gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan een gemeenschappelijke regeling voor een regionale archiefdienst te 

weten het Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen (RHCVV). De andere deelnemers zijn Weesp, De Bilt en 

De Ronde Venen. Onze gemeente vervult als grootste gemeente ook de rol van centrumgemeente. De archivaris 

is directeur van de archiefdienst en voert de archiefwettelijke taken uit van het toezicht op het informatie- en 

archiefbeheer van de deelnemende gemeenten en het beheer van het oude gemeentelijk archief dat in de 

archiefbewaarplaats staat.  

 

De financiële investeringen in personeel tussen 2018 en 2020 en de realisatie van een e-depot in 2019/2020 zijn 

enerzijds noodzakelijk en anderzijds wettelijk verplicht. Beide investeringen dienen om de in 2017 ingeslagen koers 

van een Zelfstandig en Versterkt RHCVV voor de periode 2018-2024 te solideren. Wij hebben uw raad daarover 

geïnformeerd via een aparte en uitgebreide raadsinformatiebrief van 31 januari dit jaar. Het RHCVV heeft een 

nieuwe wettelijke taak gekregen want moet ook de digitale archieven van de gemeenten overnemen en veilig, 

toegankelijk en duurzaam bewaren. Deze digitale archieven worden vervolgens online beschikbaar gesteld voor 

burgers, bedrijven en de gemeenten zelf. In 2018 en 2019 wordt een e-depot voorziening getest en ingericht zodat 

deze voorziening uiterlijk in 2020 volledig beschikbaar is.  

 

Het jaarverslag RHC van 2017 kent een positief resultaat van € 6.135,- en zal worden toegevoegd aan de reserves 

van het RHC. Het effect van de begrotingsaanpassing van 2018 van € 7.313,37 voor onze gemeente, wordt 

verwerkt bij de jaarrekening 2018 van onze gemeente. Tenslotte betekenen investeringen in personeel en in het e-

depot een structurele lastenverhoging voor onze gemeente van € 100.000 euro.   

 

De hogere bijdrage is meegenomen in het Meerjarenkader 2019-2022 als autonome ontwikkeling en een gevolg 

van de koersbepaling voor de toekomst voor het RHCVV.  

 

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

 

Inspiratiesessie over social media: privacy, feiten en fictie  

 Wanneer: 27 juni, van 15:00 tot 16:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
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Inloopbijeenkomst ‘Lokale Leverancierslijst’ 

 Wanneer: 27 juni, van 19:00 tot 21:00 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 27 juni, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Cybercrime training voor ondernemers 

 Wanneer: 28 juni, 15:00 uur 

 Waar: Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 in Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 

 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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