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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

“Boslaan 13“ te Vreeland 
Het perceel Boslaan 13 te Vreeland is gelegen ten zuiden van de kern Vreeland. Op het voorste gedeelte van het 

perceel is een voormalige boerderij gelegen, bestaande uit een woonhuis, enkele schuren en een hooiberg. Op de 

achterzijde van het perceel bevinden zich zeven (vervallen) recreatiewoningen, enkele schuren en een 

cultuurhistorisch waardevolle kazemat (bunker). Het perceel maakte in het verleden deel uit van het landgoed 

“Slotzicht”. De locatie is gelegen in een historische buitenplaatszone en maakt deel uit van het Nationale 

Landschap ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en het ‘Groene Hart’.  
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Beoogde inrichting 

 

In 2012 is in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’ een verzoek ingediend 

voor de realisatie van een woning op het perceel in ruil voor het slopen van een groot deel van de bestaande 

bebouwing (circa 800m2). Dit verzoek is naar aanleiding van een amendement niet meegenomen in het 

bestemmingsplan. Eén van de bezwaren was dat geen behandeling in de commissievergadering mogelijk was 

omdat destijds de ruimtelijke onderbouwing niet op tijd voorhanden was. Daarnaast konden door het ontbreken van 

een cultuurhistorische verkenning de gevolgen voor de nabijgelegen historische buitenplaats niet voldoende 

worden beoordeeld.  

 

Naar aanleiding van dit besluit is door de initiatiefnemer een aangepast plan, voorzien van ruimtelijke 

onderbouwing en cultuurhistorische verkenning, ingediend voor de realisatie van een woning en twee bijgebouwen 

op het perceel. Dit plan en het ontwerp van de woning zijn tot stand gekomen in overleg met de 

Vechtplassencommissie en de Welstandscommissie (Mooisticht) waarbij de aanwezige cultuurhistorische waarden 

als uitgangspunt zijn gehanteerd.  

 

Het plan 

In het plan wordt onderscheid gemaakt in een deelgebied met een agrarisch karakter en een deelgebied met het 

karakter van een buitenplaats. In het deelgebied “de boerderij”, aan de voorzijde van het perceel, worden op het 

voormalige agrarische bouwperceel een groot aantal agrarische bijgebouwen gesloopt. Slechts twee gebouwen 

waaronder een hooiberg, met een enigszins karakteristieke waarde, zullen behouden blijven. Samen met  

de bestaande boerderijwoning vormen de bijgebouwen het boerenerf. Hier wordt een duidelijke relatie gelegd met 

het agrarisch achterland.  

 

Aan de voorzijde van dit perceel worden, achter elkaar, twee nieuwe schuren gesitueerd. Eén ten behoeve van de 

bestaande woning en één ten behoeve van de nieuw op te richten woning. Deze nieuw te bouwen woning bevindt 

zich op het “eiland”, aan de achterzijde van het perceel, direct aansluitend aan de buitenplaats “Slotzicht”. Dit 

eiland maakte oorspronkelijk deel uit van het park van de buitenplaats maar is nu sterk verrommeld en bebouwd 

met zeven recreatieverblijven. Deze zullen allemaal verwijderd worden. Om het karakter van de buitenplaats terug 

te brengen en de bestaande relatie met het park van buitenplaats “Slotzicht” te versterken is het voornemen om de 

bestaande beplanting op te schonen en de waterpartij om het eiland te herstellen.  

 

Om deze ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te worden 

doorlopen. Inmiddels heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen in het kader van het vooroverleg 

zoals bedoeld in artikel 3.1.1. Bro. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 14 september 2018 gedurende 6 

weken in het kader van zienswijzen voor eenieder ter inzage gelegd. Wij verwachten het plan ter vaststelling aan 
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uw raad te kunnen voorleggen in de vergadering van december 2018. Om uw raad alvast op de hoogte te stellen 

van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter kennisneming aan u voor. 

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

 

Verkoop grond Haarrijnweg 5 te Maarssen 
Eind 2015 is een boerderij, voormalig dierenpension, aan de Haarrijnweg 5 in Maarssen door de gemeente 

verkocht. Uit deze verkoop is een perceel in bezit overgebleven dat geschikt is voor een ontwikkeling. Het college 

heeft ingestemd met verkoop van dit perceel aan Portaal ten behoeve van de realisatie van 30 sociale 

wooneenheden. 

 

De gebouwen worden ingevuld met 100% sociale huurwoningen. Volgend uit de prestatieafspraken tussen 

gemeente, Portaal en de huurdersorganisatie, wordt een magic mix gerealiseerd. Dit betekent dat, afhankelijk van 

de behoefte, een deel van de bewoners afkomstig is uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus 

heeft gekregen. Deze vorm van gemengd wonen wordt professioneel begeleid.  

 

Er is gebleken dat de huidige gesteldheid van de grond ongeschikt is om het huidige plan haalbaar te maken. Er 

wordt derhalve een financiële tegemoetkoming gevraagd aan de gemeente voor een deel van de kosten om de 

grond geschikt te maken voor bebouwing.  

 

Met 30 sociale wooneenheden wordt een toevoeging gedaan aan de sociale voorraad in de gemeente. Met het 

bedachte type wooneenheden tracht Portaal de doorstroming vanuit de eengezinswoningen te stimuleren en wordt 

een bijdrage gedaan aan de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders.  

 

Bij het starten van de bestemmingsprocedure zal een inspraakavond voor omwonenden worden georganiseerd. Na 

uitwerking van het definitieve plan vraagt Portaal haar bestuur in te stemmen met koop van de locatie en realisatie 

van het project. Indien beide besturen (gemeente en Portaal) akkoord zijn kan worden overgegaan tot koop van de 

grond en zal de planologische procedure worden opgestart. 

 

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

 

Jaarrekening 2017 VO de Vechtstreek 
Wij ontvingen de jaarrekening 2017 van de Stichting V.O. de Vechtstreek. Het boekjaar 2017 werd afgesloten met 

een positief resultaat van €  231.221,-. In 2017 zijn wederom  stappen genomen om de organisatie financieel en 

qua beheersing en aansturing toekomstbestendig te maken. De stukken kunt u raadplegen bij “Collegestukken 

t.b.v. raadsleden” van 11 september. 

 

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

 

Jaarverslag 2017 Wereldkidz goedgekeurd 
Het college heeft met de jaarrekening 2017 van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) 

ingestemd. De rekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 719.207,-. De kengetallen voor een financieel 

gezonde positie zijn op orde. De stukken kunt u raadplegen bij “Collegestukken t.b.v. raadsleden” van 11 

september. 

 

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

 

Inspiratiesessie participatie overheid en samenleving 

 Wanneer: 18 september, 15:00 – 16:00 uur 

 Waar: Restaurant gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 19 september, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

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

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

	In deze RaadsInformatieBrief:
	Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Boslaan 13“ te Vreeland
	Het plan

	RIB # 62
	Verkoop grond Haarrijnweg 5 te Maarssen
	Jaarrekening 2017 VO de Vechtstreek

