
 

 

 

Motie 
Reg.nr. 15.1.   

 

Agendapunt: 15.   Motie vreemd aan de agenda  

Onderwerp: Watertoren 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 15 juli 2020, gehoord de 
beraadslaging, 
 
gehoord:  

- het bezwaar van 42 omwonenden tegen het omvormen van het monument de watertoren te 
Breukelen tot vijf woningen; 

- de commissiebehandeling waarbij de commissie aandachtspunten aan het college kon 
meegeven;  
 

gelezen: 
- het coalitieakkoord waarin gememoreerd staat ` Het beste zoeken voor inwoners, dat is waar 

het om gaat`;  
- het College Werkprogramma waarin o.m. staat `inwoners krijgen de mogelijkheid actief mee 

te denken over ontwikkelingen in de samenleving’ en ‘we werken aan een nieuwe 
bestuursstijl…gelijkwaardige samenwerking met inwoners…we willen bouwen naar de 
behoefte van de inwoners….etc.’; 

- de brief van het bureau Langhout/Wiarda namens de belangengroep ‘onder de watertoren’ 
dat optreedt namens bewoners van 42 huizen; 

- het advies dd. 20 april 2020 van het team RO; 
- de memo ‘vragen en antwoorden ontwikkeling watertoren d.d. 26 mei 2020;  

 
kennis genomen hebbende van:  

- de bezwaren van direct omwonenden; 
 
overwegende dat: 

- maatregelen inzake het onderhoud van de watertoren niet veronachtzaamd mogen worden; 
 
van mening dat:  

- de kruimelgevallenregeling in deze niet toepast zou moeten worden; 
- eventueel en zo mogelijk alternatieven ontwikkeld zouden moeten worden voor een 

bestemming die meer draagvlak van de omwonenden geniet; 
- de bestemming van de watertoren niet eerder gewijzigd zou moeten worden dan nadat het 

merendeel van de bezwaren van omwonenden tegen het omzetten naar een 
woonbestemming zijn weggenomen; 

- vooralsnog gekoerst zou moeten worden op een woonbestemming op de begane grond van 
de watertoren; 

- in deze een bestemmingsplanwijziging aan de Raad voorgelegd zou moeten worden; 

 

Afgewezen, de griffier 

Voor: HVV, PVV, SB 

Tegen: CDA, ChristenUnie-
SGP, GroenLinks, Lokaal 
Liberaal, M2000, PvdA, 

VVD 



 

 
 

 
roept het college op: 

1. de bestemming van de watertoren niet eerder te wijzigen dan nadat het merendeel van de 
bezwaren van omwonenden tegen het omzetten naar een woonbestemming zijn 
weggenomen; 

2. eventueel en zo mogelijk alternatieven te ontwikkelen voor een bestemming die meer 
draagvlak van de omwonenden geniet; 

3. vooralsnog af te koersen op een woonbestemming op de begane grond van de watertoren; 
4. een bestemmingswijziging aan de Raad voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Rob Roos 
Fractie streekbelangen 
 


