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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
13 september 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 1 t/m 3 (deels) 
 Rick Nederend 3 (deels) en 4 en 5 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Kenneth de Boer  1 t/m 5 
VVD Mischa de Wit 1 t/m 5 
D66 Bert IJpeij 1 t/m 3 
D66 Mark Tasche 4 en 5 
GroenLinks Marja van Gaalen 1 t/m 5 
Streekbelangen Jan van Sligtenhorst 1 t/m 5 
CDA Luuk Laskowski 1 t/m 3 
CDA Pim van Rossum-Rengelink 4 en 5 
PvdA Lukas Burgering 1 t/m 5 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 5 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 5 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 5 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 1 t/m 3 
Frank van Liempdt Lokaal Liberaal 4 en 5 
 
Afwezig 
Het Vechtse Verbond 
BVNL 
 
Tevens aanwezig 
Bart Bouwman Planoloog 3 en 5 
Chantal Brons Jurist bedrijfsvoering leefomgeving 3 
Maarten School Projectleider 4 
Martijn Boelhouwers Buro Maan  4 
Najib Puyan Vergunningverlener 5 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de 
agenda. 
De voorzitter inventariseert of er vragen zijn over het ter kennisname punt. 
De fractie van de PvdA wil hier gebruik van maken. Dat kan aan het einde van de vergadering. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022. 
PvdA vraagt of eventuele uitstel van de ingangsdatum van de Omgevingswet consequenties 
heeft voor voorliggend voorstel. In de titel van dit agendapunt staat 2022 als jaartal. Moet dat 
niet 2023 zijn omdat de Omgevingswet vooralsnog per 1 januari 2023 in werking treedt? In 
artikel 5 wordt gesproken over een evaluatie na 1 jaar en een mogelijkheid tot aanpassing van 
de lijst na 2½ jaar. De fractie stelt voor om na 1 jaar ook de raad de mogelijkheid te bieden om 
de lijst aan te passen. 
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(De Advies- en Participatielijst wordt in 2022 vastgesteld. Daarom blijft in de titel 2022 staan.) 
 
SP stelt dat de VNG uitgangspunten/voorwaarden heeft gesteld waaraan de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet minimaal dient te voldoen. Zover is het nog niet. 
 
GroenLinks geeft mee dat in een eerdere commissievergadering reeds is gekozen voor variant 
B, mede in verband met de werkbelasting van zowel de raad als de ambtelijke organisatie. Veel 
onderwerpen staan kwantitatief in de lijst vermeld, terwijl de raad toch ook kwalitatieve besluiten 
neemt. Vraagt zich af of participatie via brief of enquête wel voldoende is, met name voor 
kwetsbare groepen. Hier ontbreekt de optie voor een voorlichtingsavond. 
 

In verband met persoonlijke omstandigheden verlaat de voorzitter de vergadering. Het 
voorzitterschap wordt overgenomen door Rick Nederend. 

 
GroenLinks heeft vragen over het participatieproces. Stelt voor om aan de lijst toe te voegen dat 
de raad ook gaat over het onttrekken van een (gebieds)ontsluitingsweg met een maximum 
snelheid lager dan 60 km. per uur, energieopwekking en het reserveren van ruimtes voor 
vluchtelingenopvang. Bij het onderdeel energie is geen drempelwaarde voor participatie 
opgenomen. Bij grootschalige energieopwekking dienen ook bewoners betrokken te worden. 
Vraagt de leesbaarheid van het document te verbeteren. 
 
Lokaal Liberaal en ChristenUnie-SGP stemmen in met het voorstel. 
 
Samen Stichtse Vecht sluit zich aan bij de woorden over de evaluatie. De Omgevingswet is een 
majeure verandering voor de bewoners. Vraagt dit onderwerp in heldere taal te communiceren 
met de inwoners en op een makkelijk vindbare plaats op de website te publiceren. 
 
VVD stemt in met het voorstel. Vindt het niet verstandig om over elk onderwerp van de lijst met 
elkaar in discussie te gaan omdat er dan op 1 januari 2023 geen vastgestelde advieslijst ligt en 
er door de raad geen advies aan het college kan worden gegeven. 
 
D66 is ook voorstander van een evaluatie en de mogelijkheid tot het doen van aanpassingen na 
1 jaar. 
 
Streekbelangen en het CDA sluiten zich aan bij de woorden van D66. 
 
Wethouder Polman legt uit dat veel elementen met betrekking tot de implementatie van de 
Omgevingswet, zoals de bestuurlijke processen, nog naar de raad komen. 
Op pag. 21 van de Advieslijst staat onder andere dat na 1 jaar een peiling in de commissie 
Fysiek Domein zal plaatsvinden met de vragen of het adviesrecht voldoet aan de verwachtingen 
en of de voorgestelde evaluatie vervroegd moet worden. Dit betreft een tussenfase. Na 1 jaar 
kan er nog geen goede evaluatie plaatsvinden. Dat is te kort dag. 
Er komt nog een leidraad participatie in het kader van de Omgevingswet. Het minimumniveau is 
in de lijst aangegeven en wordt door de raad vastgesteld. Als de raad van mening is dat er 
categorieën toegevoegd moeten worden ziet hij dat via amendementen tegemoet. Het streven is 
om de lijst in de raad van 27 september vast te laten stellen. De vastgestelde lijst is ook input 
voor het vervolg zoals de bestuurlijke processen. 
Er is aandacht voor communicatie. 
 
Samen Stichtse Vecht geeft een algemeen signaal af over de onvindbaarheid van documenten 
op de website. 
 
GroenLinks is van mening dat de raad moet beslissen over het onttrekken van 
(gebieds)ontsluitingswegen aan de openbaarheid en energieprojecten. 
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De voorzitter geeft mee de amendementen zo vroeg mogelijk in te dienen en deze door de 
ambtelijke organisatie te laten toetsen. 
 
SP constateert dat de bruidsschat niet op de lijst staat. Valt alles wat onder de bruidsschat valt 
onder het adviesrecht van de raad? 
 
Wethouder Polman komt schriftelijk terug op de vraag over de bruidsschat. 
 
PvdA is tevreden met het antwoord van de wethouder over de evaluatie. Vraagt hiervoor artikel 
5.3 aan te passen vóór de raadsvergadering. 
 
Wethouder Polman verwijst naar pagina 21, onder monitoring. De raad is altijd in de 
gelegenheid de lijst aan te passen. 
 
PvdA komt hier vóór de raadsvergadering op terug.  
 
GroenLinks komt eventueel met een amendement voor het toevoegen van energieprojecten en 
het onttrekken van (gebieds)ontsluitingswegen aan de openbaarheid. 
 
De voorzitter concludeert dat dit een bespreekpunt is voor de raadsvergadering, waarin alleen 
wordt ingegaan op eventueel ingediende amendementen. 
 

→ Kan als bespreekpunt naar de raad van 27 september 2022. 
 
Toezegging wethouder Polman: 
vóór de raadsvergadering van 27 september 2022 schriftelijk terugkomen op de vraag over de 
bruidsschat. 
 

4. Gebiedsfonds Ruimtekwartier (Planetenbaan en Het Kwadrant). 
Lokaal Liberaal, ChristenUnie-SGP, Streekbelangen en Samen Stichtse Vecht stemmen in met 
het voorstel. 
 
CDA heeft moeite met de geheime bijlagen. Wil daar eigenlijk met de commissie over praten. De 
fractie wil wel dat het project doorgaat en niet vertraagd. Kan door naar de raad. 
 
PvdA wil ook op enig moment over de geheime stukken kunnen spreken. Stemt in met het 
voorstel. 
 
De voorzitter geeft aan dat altijd om een besloten vergadering gevraagd kan worden als het om 
geheime bijlagen bij een onderwerp gaat. 
 
GroenLinks geeft mee dit project met voortvarendheid op te pakken. Heeft vragen over de 
indexering. Uit zorgen over de omvang van het gebiedsfonds. Is dat wel voldoende? Stemt in 
met het voorstel.  
 
D66 sluit zich aan bij de woorden van het CDA en GroenLinks.  
 
VVD vindt dit een mooie ontwikkeling. Vraagt zich af of het gebiedsfonds wel toereikend is, met 
name voor de infrastructuur en verkeersveiligheid. 
 
SP vraagt om in de toekomst het realiseren van sociale huurwoningen bij de 
woningbouwcorporaties onder te brengen. 
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De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 27 september 2022. 
 

5. Verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 in Maarssenbroek. 
PvdA vraagt schriftelijk op de hoogte te worden gehouden over de stand van zaken met 
betrekking tot het leefklimaat. Zie het advies onder 4.1 van de OdrU van 17 december 2021 over 
het borgen van het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. 
 
CDA stemt in met het voorstel. 
 
ChristenUnie-SGP gaat in op de parkeerproblematiek. Er komen ruim 700 woningen en slechts 
371 parkeerplaatsen. Vraagt zich af waar de overige auto’s geparkeerd moeten worden. Heeft 
zorgen over de aansluiting op de bestaande wegen. Vraagt aandacht voor de participatie, met 
name voor de bewoners van Bloemstede. 
 
GroenLinks vindt de plannen goed aansluiten bij de wens om het autoverkeer terug te brengen 
en het stimuleren van het gebruik van de fiets. Stemt in met het voorstel. Heeft twee wensen: 
1. de inflatie/indexering op te nemen in de anterieure overeenkomst en 
2. duurzame materialen te gebruiken zoals houtbouw. 
 
D66 is blij met de plannen. Is enthousiast over de fietsroute naar het station. Het is niet gelukt 
om de exploitatie van de sociale huurwoningen bij de woningbouwcorporaties onder te brengen. 
Hoe wordt nu omgegaan met het doelgroepenbeleid en huurverhogingen? Voldoet de eigenaar 
aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het realiseren van sociale huurwoningen? 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt de bewoners beter via de website te informeren. Bewoners 
moeten weten wat de participatiemogelijkheden zijn. Komt met standpunt in de raad. 
 
Streekbelangen is er geen voorstander van om met deze woningen te voorzien in de 
woningbehoefte van de gemeente Utrecht (studentenwoningen), maar vooral te voorzien in de 
eigen woningbehoefte. 
 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat er veel aandacht is voor de infrastructuur en het verkeer. 
Het nabij gelegen kruispunt wordt aangepast. Er komen niet meer studentenwoningen. De 
participatie is goed opgestart met de bewoners in het gebied. De fietsverbindingen in het gebied 
zijn belangrijk. De provincie gaat daarin mee met de gemeente. De gemeente kan niet bij 
woningbouwcorporaties afdwingen dat zij daar sociale huurwoningen gaan ontwikkelen. Naar 
alle waarschijnlijkheid gaan de ontwikkelaars nog wel in zee met de woningbouwcorporaties. 
Zodra er nieuwe informatie is, zal hij de raad informeren. Het ontwerpbestemmingsplan 
Ruimtekwartier komt wellicht nog dit jaar in de raad. In de anterieure overeenkomst zal 
waarschijnlijk gemikt worden op het prijspeil 2023. Het wordt een toekomst bestendig, 
duurzaam, project. De infrastructuur, leefbaarheid, etc. wordt door het team opgepakt. 
 
PvdA komt nogmaals terug op het advies onder 4.1 van de OdrU. Een goed woon- en 
leefklimaat moet nog worden geborgd. 
 
Wethouder Van Liempdt zal de raad informeren zodra er nieuwe informatie is. 
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 27 september 2022. 
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Ter kennisname 
a. Voorontwerp bestemmingsplan Ruimtekwartier. 

PvdA heeft vragen over dit onderwerp. 
De voorzitter verwijst de fractie naar het moment dat het ontwerpbestemmingsplan voor de 
commissie wordt geagendeerd. 
 
Is voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur. 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-9-2022 
MdJ 
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