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Besluitenlijst van de openbare digitale vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op 
dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur in de digitale vergaderzaal 1. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Wim Ubaghs 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Olaf Morel 1 t/m 4 en 6 
VVD Babet de Vries 1 t/m 4 en 6 
GroenLinks Gertjan Verstoep 1 t/m 4 
GroenLinks Marja van Gaalen 6 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 4 en 6 
Streekbelangen Karin van Vliet 1 t/m 4 en 6 
PvdA Douwe van der Wal 1 t/m 4 en 6 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 4 en 6 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 4 en 6 
PVV Kenneth Romp 1 t/m 4 en 6 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 4 en 6 
 
Burgemeester en Wethouders 
Maarten van Dijk PvdA 4 en 6 
Hetty Veneklaas CDA 6 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent deze digitale commissievergadering, heet iedereen welkom en geeft een 
toelichting op de agenda. Hij inventariseert (bij ieder agendapunt) of de commissieleden, 
digitaal, aanwezig zijn. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De heer Mur, initiatiefnemer, maakt gebruik van het spreekrecht om de commissie te verzoeken 
de behandeling van agendapunt 5, afwijzen bestemmingsplan Straatweg naast 76a in 
Breukelen, uit te stellen en van de agenda voor de vergadering van vanavond af te voeren. Hij 
heeft nog een beroepsprocedure lopen bij de Raad van State. Het gemeentelijk handelen, zowel 
inhoudelijk als bestuurlijk vragen om een nadere toelichting. Hij zal met de gemeente overleggen 
over een nieuwe redelijke termijn. 
 
De commissie stemt hiermee in. 
Desgevraagd laat de voorzitter weten dat betrokkene ermee heeft ingestemd dat hij aan dit 
uitstel geen juridische consequenties kan verbinden. 
 
De agenda is overeenkomstig gewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen. 
De heer J. Jasperse, bewoner Klokjeslaan, spreekt in over de omgevingsvergunning voor 
Klokjeslaan 19a. Hij is teleurgesteld in de werkwijze van het college. Op genoemd perceel heeft 
jarenlang een kleine aannemer gezeten die geen belasting voor de omgeving was. De oude 
loods wordt gesloopt en er komt, twee keer zo groot, nieuwbouw. De welstandscommissie vindt 
dit passend in de Klokjeslaan. De omwonenden niet. De nieuwbouw wordt gebruikt voor kantoor, 
productie, opslag en een showroom en er komen 35 mensen te werken. Er zijn slechts 8 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat geeft parkeeroverlast in de omgeving. 
De bewoners vragen aandacht voor vele vormen van overlast, zoals geluid, privacy, minder zon, 
meer schaduw en verkeersoverlast. De naast gelegen woningen hebben scheuren gekregen als 
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gevolg van de nieuwbouw. Een bezwaarschrift is ingediend. Hij vraagt hier serieus naar te 
kijken. Wellicht kan betrokkene naar een industrieterrein verwezen worden. 
 
De heer S. van der Spek spreekt namens Uitvaartverzorging rondom Leven en Dood. Hij maakt 
zich zorgen over de aula’s bij de begraafplaatsen in Stichtse Vecht. Er is sprake van 
achterstallig onderhoud. De gebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen worden geheel niet 
onderhouden. Verf bladdert af, de dakgoten liggen vol met blad waardoor er lekkage ontstaat. 
Binnen hangt het vol met spinnenwebben. Verlichting laat te wensen over. In de aula in 
Maarssen druppelt het water door het plafond heen langs een lichtspotje naar beneden, terwijl 
familie daar afscheid neemt van een overledene. De gemeente is niet in staat de problemen 
adequaat op te lossen. Hij vraagt nu de commissie om hulp. Hij vraagt het groot onderhoud in 
het bestek voor volgend jaar op te nemen. 
 
Streekbelangen zal dit meenemen naar de behandeling van de Vastgoednota in de vergadering 
van de commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020. 
 

4. Toekomstvisie bedrijventerreinen. 
De voorzitter geeft de commissie mee de e-mail van de OVSV waarin zij aangeven dat de 
participatie voor de totstandkoming van deze visie goed geregeld was. 
 
Het Vechtse Verbond mist in de 2e alinea van het raadsvoorstel, onder argumenten, een uitleg of 
dit de infrastructuur op de bedrijventerreinen betreft of het openbaar vervoer. 
Zijn de in het voorstel genoemde beschikbare woningen, woningen op de bedrijventerreinen of 
in de hele gemeente? Hoe worden de financiën besteed? Mist in het raadsvoorstel opmerkingen 
over gecombineerde bedrijventerreinen waar wonen en werken samenvallen, zoals op De Werf. 
Mist ook een opmerking over de milieu categorieën. Er staat ook niets in het raadsvoorstel over 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor de Angstelkade en Nigtevecht. 
De tekening van De Werf met een driehoek en een vierkant eronder (1 ha.) is middels een 
amendement in 2015 uit het bestemmingsplan van De Werf gehaald en verplaatst naar 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, met de bestemming agrarisch. Zij vraagt dit aan te 
passen. 
 
PvdA is blij met de visie. Kan de wethouder ingaan op de wijze van vertaling van de 
raadsconferentie over economie in en de wijze van input hiervan voor deze toekomstvisie. De 
fractie vraagt hoe een integrale visie op economie linkt aan de toekomstvisie voor 
bedrijventerreinen. 
 
GroenLinks vindt het onderzoek er goed uitzien. Waar liggen nog groeimogelijkheden, etc. Er 
wordt veel nagedacht over de economie in Stichtse Vecht. Vraagt inzicht in de regionale 
economische opgave en hoe de raad daarover wordt geïnformeerd. Stelt vragen over het 
verhogen van de organisatiegraad op de bedrijventerreinen en het ondernemersfonds. Wat is 
geleerd van eerdere trajecten en waarom gaat het nu wel lukken om een bepaalde 
organisatiegraad te krijgen en wat is de aanvliegroute? 
 
Streekbelangen is blij met de inbreng van de ondernemers. De fractie stimuleert het 
ondernemersfonds om de uitvoering van de visie te kunnen realiseren. Vraagt aandacht voor de 
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer. 
 
VVD is blij dat de visie er nu ligt. Is een startpunt voor verdere uitwerking. Helder wordt 
weergegeven hoe de organisatiegraad kan worden verhoogd en de basis op orde kan komen. 
Toegelicht wordt waarom de organisatiegraad van belang is. Bij deze visie zijn een aantal 
ondernemers betrokken geweest. Nog lang niet allemaal. De visie is een basis om ook de 
andere ondernemers aan te spreken en hiermee verder te gaan en invulling aan te geven. 
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Welk budget is hiervoor beschikbaar? De fractie vraagt aandacht voor de flexibiliteit, mede in 
verband met het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren erkennen dat het een soort legpuzzel wordt. 
Kijken of en waar er nog ruimte is voor uitbreiding om de legpuzzel te kunnen maken om tot het 
ideale plaatje te kunnen komen. Ook in de POVI is hier aandacht voor gevraagd. Om alle 
partijen in de toekomst mee te krijgen is het van belang om meer richting te kunnen geven. Wat 
is het beeld voor Knooppunt Breukelen? De communicatie hierover richting ondernemers en 
vastgoedeigenaren is belangrijk. Overall is de fractie wel tevreden. 
 
ChristenUnie-SGP is blij met de reactie van de OVSV. In het raadsvoorstel wordt over negen 
bedrijfsterreinen gesproken. Er zijn echter ook nog twee gemengde terreinen, zoals Herenweg-
Gageldijk en Straatweg in Maarssen. Deze zijn niet in de visie meegenomen. Waarom niet?  
Vraagt aandacht voor de kwaliteitsverbetering op een aantal terreinen. Enkele terreinen geven 
een rommelige indruk. 
De fractie heeft niets kunnen vinden over Garsten-Noord. In het verleden is besloten dat daar 
een uitsterfconstructie wordt gehanteerd. Als bedrijfsmatige activiteiten verdwijnen komt daar 
woningbouw voor terug. 
Kan voor Poeldijk in Breukelen ook een uitsterfconstructie worden gehanteerd zodat ook daar in 
de toekomst bedrijfsmatige activiteiten niet meer worden vervangen. 
 
PVV is tevreden over de visie. Ziet geen concreet voorstel om de basiskwaliteiten te verbeteren. 
Komt daar een plan van aanpak voor? 
 
Lokaal Liberaal is tevreden over de visie en blij met de steun van de OVSV. Stemt in met het 
voorstel. 
 
Samen Stichtse Vecht maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Breukelen en 
Maarssenbroek. Is dit meegenomen in deze toekomstvisie? De toekomstvisie is in samenspraak 
met ondernemers opgesteld. De fractie mist een participatief traject met de bewoners op en in 
de nabijheid van bedrijventerreinen. Of heeft dat wel plaatsgevonden en hoe gaat dat in de 
toekomst? 
 
CDA vraagt een toelichting op het gestelde over de organisatiegraad. Is daar een rol voor de 
OVSV weggelegd? Op de Poeldijk wonen ook woonwagenbewoners. Dit is lastig te verplaatsen. 
Hij wijst op een paar redactionele fouten in het raadsvoorstel en het verslag van het webinar. 
 
Wethouder Van Dijk antwoordt dat de bereikbaarheid in de visie, de bereikbaarheid zowel per 
auto, per openbaar vervoer als de digitale bereikbaarheid betreft. 
Het in het raadsvoorstel genoemde bedrag van € 150.000,-- is bedoeld als aanjaagbudget om 
samen met de ondernemers te kijken hoe uitvoering aan de visie gegeven kan worden. Voor 
revitalisering van de bedrijventerreinen is meer budget nodig. De Rijksoverheid wil landelijk een 
bedrag van € 100.000.000,-- beschikbaar stellen voor revitalisering van bedrijventerreinen. 
Gekeken wordt of en hoe Stichtse Vecht daar aanspraak op kan maken. Daarnaast komt er een 
ondernemersfonds waar ondernemers geld in kunnen storten. 
Op de factsheet in de bijlage is per bedrijventerrein de milieucategorie opgenomen. 
De tekening van De Werf zal worden aangepast in de versie voor de raadsvergadering. 
Op basis van de raadsconferentie in 2019 over economie is een programma economie 
opgesteld en daarin komt ook de toekomstvisie bedrijventerreinen naar voren. In december 
wordt de raad daar in een informatieve commissie over bijgepraat. 
Deze toekomstvisie is ook een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie en is een 
nulmeting voor de negen bedrijventerreinen. Ten noorden van de Corridor ziet het college 
behoefte aan uitbreiding van het bedrijventerrein. Enerzijds voor uitbreiding voor bedrijven en 
anderzijds om schuifruimte te creëren voor de eerder genoemde legpuzzel. 
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Een paragraaf over de economische positie van Stichtse Vecht kan worden opgenomen in een 
op te stellen position paper. 
Op de Corridor is de organisatiegraad hoog. Daar hebben de ondernemers een gezamenlijke 
VVE. De OVSV heeft aangegeven dat de urgentie voor meer samenwerking hoog is. De 
mogelijkheden voor een ondernemersfonds voor heel Stichtse Vecht wordt nu onderzocht. 
 
GroenLinks vraag of de OVSV hierin een ambassadeursrol op zich kan nemen. 
 
Wethouder Van Dijk zal dit verzoek aan de OVSV overbrengen en de reactie hierop 
terugkoppelen aan de commissie. 
Vervolgens gaat hij in op de financiën. Geprobeerd zal worden om aanspraak te maken op 
middelen van provincie en Rijk. 
De focus ligt op de formele bedrijventerreinen uit de landelijke database. De overige gebieden 
zijn gemengde gebieden. Daarvoor geldt behoud van de bestaande situatie. 
Op termijn kan voor Garsten-Noord en Poeldijk gekeken worden naar een andere bestemming 
zoals wonen. 
Het vervolg op deze toekomstvisie is een uitvoeringsplan per bedrijventerrein. 
Op de vragen over de uitsterfconstructie voor Garsten-Noord en de parkeerproblemen als 
gevolg van vrachtauto’s op de Portengense Brug komt hij schriftelijk terug. 
Naar de verkeersproblematiek wordt separaat gekeken, zoals bij Planetenbaan. 
De bewoners op de bedrijventerreinen zijn bij de visie betrokken geweest. Omwonenden worden 
in de toekomst benaderd. 
De tekstuele opmerkingen worden verwerkt. 
Wat de bedrijventerreinen Herenweg-Gageldijk en Straatweg in Maarssen betreft zal daar in de 
Omgevingsvisie op worden ingegaan. 
 
GroenLinks kan instemmen met de toekomstvisie. Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt wie er verantwoordelijk is voor doorverhuur op de Angstelkade en 
voor de bewegwijzering. Wanneer komt er glasvezel in de Corridor? 
 
De voorzitter geeft aan dat de eerste twee vragen technische vragen zijn en schriftelijk gesteld 
moeten worden. 
 
Wethouder Van Dijk neemt de uitrol van glasvezel voor de Corridor mee naar zijn eerstvolgend 
overleg over dit onderwerp. 
 
De voorzitter concludeert dat de toekomstvisie bedrijventerreinen als hamerstuk naar de raad 
kan, tenzij Het Vechtse Verbond aangeeft dit alsnog als bespreekpunt te willen agenderen. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
Toezeggingen wethouder Van Dijk: 
1. de tekening van bedrijventerrein De Werf aanpassen, vóór de raadsvergadering; 
2. het verzoek of de OVSV een ambassadeursrol op zich kan nemen bij het tot stand brengen 

van een ondernemersfonds, aan de OVSV overbrengen en de reactie hierop terugkoppelen 
aan de commissie; 

3. vraag over uitsterfconstructie Garsten-Noord schriftelijk beantwoorden; 
4. vraag over parkeerproblemen als gevolg van vrachtauto’s op Portengense Brug schriftelijk 

beantwoorden. 
 

5. Afwijzen bestemmingsplan Straatweg naast 76a in Breukelen. 
Is van de agenda afgevoerd. Zie agendapunt 2. 
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6. Openstaande moties en toezeggingen portefeuillehouders M. van Dijk en H. Veneklaas, 
voor zover deze binnen het Fysiek Domein vallen. 
Streekbelangen vraagt in het algemeen terug te komen met overzichten van openstaande 
moties en toezeggingen met een actuele stand van zaken daarin opgenomen. 
Vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot M-88, openbare inclusieve toiletten. 
 
VVD vraagt over T-182, permanente bewoning legakkers Scheendijk, of er deze maand nog 
actie te verwachten is. 
Wanneer komt een voorstel over T-225, verlichting in tunneltjes, naar de raad? 
 
Ook Samen Stichtse Vecht en GroenLinks vragen meer toelichting en een echte stand van 
zaken op de overzichten op te nemen. 
 
Wethouder Van Dijk komt schriftelijk terug op de stand van zaken met betrekking tot T-182, 
legakkers Scheendijk. Hij zal voor alle onderwerpen een actuele stand van zaken aanleveren. 
Op de verlichting in tunneltjes, T-225, is via een antwoord op artikel 41 vragen van de VVD 
reeds ingegaan. De toezegging moet nog wel formeel worden afgedaan. 
 
Wethouder Veneklaas meldt dat in de collegevergadering ook gesproken is over deze 
overzichten. Aan het invullen van de kolom stand van zaken zal gevolg worden gegeven. 
Wat M-88 betreft, de openbare inclusieve toiletten, meldt zij dat afgelopen zomer een extra toilet 
is geplaatst bij de Loswal in Breukelen. Er wordt gezocht naar nog een extra locatie in het 
noorden van de gemeente. In verband met de corona is de horeca nog niet actief benaderd. 
 
Toezeggingen wethouder Van Dijk: 
1. schriftelijk terugkomen op de stand van zaken met betrekking tot T-182 – legakkers 

Scheendijk; 
2. bij alle onderwerpen een actuele stand van zaken aanleveren. 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.05 uur.  
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-10-2020  
MdJ 


	Aanwezig Agendapunten
	De leden
	Burgemeester en Wethouders
	1. Opening.
	2. Vaststellen van de agenda.
	3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen.
	4. Toekomstvisie bedrijventerreinen.
	5. Afwijzen bestemmingsplan Straatweg naast 76a in Breukelen.
	6. Openstaande moties en toezeggingen portefeuillehouders M. van Dijk en H. Veneklaas, voor zover deze binnen het Fysiek Domein vallen.


