
 
 

 

Reactie GroenLinks Stichtse Vecht op position paper van Bewonersvereniging 

Maarsseveen - Molenpolder, september 2013 

Aan de heer G. van den Berg (voorzitter) 

Algemeen: 

x GroenLinks ondersteunt de genoemde algemene beleidspunten. Wij ondersteunen actieve 
burgerparticipatie van de gemeente in alle wijken en kernen van Stichtse Vecht.   

x Voorkomen van (verdere) illegale bewoning en/of bedrijvigheid is voor de leefbaarheid van het 
gebied van groot belang. Tegelijkertijd geldt dat naar schatting ongeveer de helft van de 
bewoners  van  de  parken  een  ‘objectgebonden  overgangsrecht’  heeft  ontvangen  van  de  

gemeente. Maar over het persoonsgebonden recht, als het huis geen objectgebonden recht 
heeft, bestaat nog veel onduidelijkheid. De legalisatie van de parken is in feite dus nog niet goed 
afgerond en  verdient meer aandacht van de gemeente. 

x De gemeente dient op te treden tegen illegale bewoning en/of illegaal bedrijfsgebruik middels 
effectieve handhaving. 

Economische & recreatieve ontwikkelingen: 

x GroenLinks stimuleert groene banen en ondernemerschap. Wij willen echter geen uitbreiding 
van bedrijvigheid in en rondom het wettelijk vastgelegde Natura-2000 gebied.  

x De natuurwaarden in het gebied Maarssenveen - Molenpolder moeten goed vastgelegd zijn in 
bestemmingsplannen.  

x Wij zijn tegen verdere uitbreiding van de bedrijvigheid van de Herenweg / Gageldijk.  
x Wij willen alleen kleinschalige ontwikkeling en uitbreiding van duurzame dagrecreatie en geen 

uitbreiding van verblijfsrecreatie in het gebied.  

Ruimtelijke ontwikkeling: 

x GroenLinks wil niet dat delen van het gebied worden opgenomen binnen de rode contouren.  
x In het gebied mogen alleen gebiedsafhankelijke bedrijven blijven die zich duurzaam ontwikkelen 

zonder toename van de milieubelasting.  
x Geen bebouwing waar nu groen is: rood voor rood en groen voor groen.   

Natuur: 

x De gemeente Stichtse Vecht ligt als een groene buffer tussen Utrecht en Amsterdam. GroenLinks 
wil de natuur in ons mooie buitengebied behouden en verder ontwikkelen. 

x De cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied Maarssen - Molenpolder 
zijn uniek in Nederland. Deze kwaliteiten moeten we behouden. Daar maakt GroenLinks zich al 
jaren sterk voor.  

 



 
 

Evenementen: 

x GroenLinks wil terughoudendheid op het gebied van het organiseren van evenementen bij de 
Maarsseveense plassen.  

x Geluidsoverlast dient te worden vermeden zeker in de natuur- en stilte gebieden. Er dient hierbij 
goed gekeken te worden naar de afwikkeling van de verkeersdruk en naar de parkeer-
problematiek. Zoveel mogelijk per openbaar vervoer en fiets. 

Verkeer en Zuilense Ring: 

x GroenLinks wil aandacht voor een goede ontsluiting naar de Zuilense Ring en tegen gaan van 
sluipverkeer via de Herenweg en Gageldijk.  

x Verder willen wij deze wegen zodanig inrichten dat hardrijden wordt ontmoedigd en dat de 
wegen in het gebied veiliger worden voor langzaam keer. 

 

Fractie GroenLinks Stichtse Vecht, 2  februari 2014 

 


