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Plan van Aanpak RES U16
In juli heeft de Bestuurstafel Klimaat neutrale Regio/RES U16 het Plan van Aanpak RES U 16 vastgesteld. Het
Plan van Aanpak is een verdere uitwerking van de startnotitie RES die op de agenda staat van de
raadsvergadering van 1 oktober. Dit Plan van Aanpak beschrijft de projectaanpak, de projectorganisatie en de
benodigde middelen en de verdeling daarvan. Op het moment dat de startnotitie werd geschreven was er nog geen
duidelijkheid over de rijksbijdrage aan de RES U16. Nu dat wel duidelijk is, kan de aanpak verder gedetailleerd
worden.
Omdat de tijd om te komen tot een concept RES kort is, is het van belang dat er snel een projectteam kan worden
geformuleerd met de opdracht om dat Plan van Aanpak uit te voeren. Daarom heeft het college onder voorbehoud
van de inhoudelijke raadsbehandeling op 1 oktober ingestemd met dit Plan van Aanpak. Op deze manier loopt de
samenwerking in de regio geen vertraging op.
----------------

Uitspraken afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State bestemmingsplannen Maarsseveense
plassen, Vijverhof en Landelijk gebied Noord (2de
bestuurlijke lus)
In aanloop tot de vaststelling van bestemmingsplannen wordt u via de raadinformatiebrief op de hoogte gehouden
van de voortgang. De afgelopen weken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak
gedaan in drie beroepsprocedure tegen, door uw gemeenteraad, vastgestelde bestemmingsplannen. Graag
informeren wij u over de uitkomst van deze beroepsprocedures. Het gaat om de bestemmingsplannen:
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Maarsseveense plassen e.o.
Hier gaat het om de actualisatie van het bestemmingsplan voor het gebied rondom de Maarsseveense plassen.
Uw gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Maarssenveense plassen e.o.” op 30 januari 2018 vastgesteld.
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn vervolgens negen afzonderlijke beroepsschriften ingesteld.
Een groot deel van deze beroepsschriften waren gericht tegen de begrenzing van de natuurbestemming aan de
noordzijde van de Westbroekse Binnenweg. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31
juli 2019 uitspraak gedaan. Daarin heeft zij in één geval opgedragen een kleine aanpassing op de plankaart op te
nemen. Voor het overige zijn de beroepschriften ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hierdoor
onherroepelijk geworden.
De wijziging heeft betrekking op een perceel aan de Westbroekse Binnenweg 15 in Tienhoven waarbij aan een
langgerekte strook grond van 1 m breed aan de westkant van het perceel (per abuis) de bestemming "Natuur" is
toegekend. De begrenzing van de natuurbestemming had gelijk moeten lopen met de kadastrale begrenzing van
het perceel. De Raad van State heeft opdracht gegeven dit alsnog te herzien. De wijziging hoeft niet voor
goedkeuring naar uw gemeenteraad en dient, volgens de uitspraak, direct gepubliceerd te worden. De wijziging is
inmiddels verwerkt en voorgelegd aan de bewoners van het perceel Westbroekse Binnenweg 15. Wanneer ook zij
tevreden zijn met het resultaat wordt de aanpassing gepubliceerd.
U kunt de volledige uitspraak vinden op de website van de Raad van State.

Vijverhof (Nieuwersluis)
Het plan voorziet in het omzetten van een buitenplaats aan de Rijksstraatweg met naastgelegen laboratorium tot
restaurant en hotel. Bij besluit van 26 september 2017 heeft uw raad het bestemmingsplan "Vijverhof Nieuwersluis"
vastgesteld. Lopende de beroepsprocedure heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan op 10 juli 2018 gewijzigd
vastgesteld.
Het beroep was onder andere gericht tegen steigers, de financiële uitvoerbaarheid van het plan en de
verkeersaantrekkende werking van het plan. Met inachtneming van de gewijzigde vaststelling heeft de Raad van
State uitspraak gedaan (28 augustus 2019). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het
gezamenlijke beroep van enkele omwonenden ongegrond waardoor het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk
is.
U kunt de volledige uitspraak vinden op de website van de Raad van State.

Landelijk gebied Noord (2de bestuurlijke lus)
Bij besluit van 2 december 2015 heeft uw gemeenteraad het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord vastgesteld.
Het gaat hierbij om de actualisatie van het geldende bestemmingsplan voor dit deel van ons landelijk gebied. De
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zag (uitspraak 31 oktober 2018) echter voor de tweede keer
aanleiding de gemeente Stichtse Vecht opdracht te geven het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De
opdracht had betrekking op het geschil tussen de eigenaar van een woonperceel en de eigenaar van een agrarisch
bedrijf, beiden tegenover elkaar gevestigd aan de Nigtevechtseweg. Uw gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
op 2 april 2019 gewijzigd vastgesteld. Hiertegen hebben betrokken partijen geen aanvullend beroep ingesteld. De
Raad van State zag daarom geen aanleiding een nieuwe zitting te organiseren. In de uitspraak komt de Raad van
State tot de conclusie dat de gemeente de eerdere gebreken heeft hersteld en verklaart de beroepen ongegrond.
Daarmee komt de bestemmingsplanprocedure definitief tot een einde.
U kunt de volledige uitspraak vinden op de website van de Raad van State.
De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigen dat de
bestemmingsplannen (uiteindelijk) gedegen en zorgvuldig zijn voorbereid. Wij zijn blij dat er met betrekking tot
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deze bestemmingsplannen een einde komt aan langdurige procedures en er nu voor alle betrokkenen duidelijkheid
is.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Lokale veteranendag
• 14 september, 12:30 – 17:00 uur
• Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen
Ondernemersbijeenkomst 'Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’
• 26 september, 15:45 – 19:00 uur
• Waar: Schulp Vruchtensappen, Zandpad 76, Breukelen
Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie
• 28 september, 13:00 – 16:00 uur
• Waar: verzamelpunt: C-Fordt, Herenweg 3, Maarssen
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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