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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
4 oktober 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Mieke Hoek 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 3 
VVD Babet de Vries 1 t/m 3 
D66 Mark Tasche 1 t/m 3 
GroenLinks Marja van Gaalen 1 t/m 3 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 3 
CDA Pim van Rossum-Rengelink 1 t/m 3 
PvdA Victor Koppelmans 1 t/m 3 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 3 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 3 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 3 
Het Vechtse Verbond Raymond Fiscalini 1 t/m 3 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 1 t/m 3 
 
Afwezig 
BVNL 
 
Tevens aanwezig 
Tom Verkammen Strategisch adviseur r.o. 3 
Charlotte Spaan  Planoloog 3 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de 
agenda. Zij deelt mee dat de fractie van BVNL afwezig is. 
 

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

3. Bestemmingsplan Rondom de Vecht, reparatie 2021. 
1. Jaap van ’t Hek spreekt in namens de Vechtplassencommissie. Hij reageert op het 

onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van het bedrijf van Schulp, op de legalisering van de 
huidige situatie bij Schulp, het maximumaantal vrachtwagens en de handhaving daarop. Hij 
gaat in op de langlopende overeenkomst met de heer Bon voor het gebruik van de Weersloot 
en een uitsterfregeling hiervoor. 
 

2. Richard Bon, eigenaar jachthaven d’Oude Molenwerf aan de Weersloot geeft nogmaals 
aan dat het afmeren van boten op zijn locatie legaal is. Hij heeft hiervoor een 
huurovereenkomst tot 2047 met het Plassenschap Loosdrecht. De Raad van State heeft hem 
in het gelijk gesteld voor wat betreft de lengte van de boten (een bootlengte van 7 m. geldt 
niet voor vaartuigen in een jachthaven) en dat het niet is toegestaan om bestaand legaal 
gebruik (het aanleggen van boten) opnieuw onder het overgangsrecht te brengen. Daarnaast 
vindt hij het vreemd dat de nu voorliggende versie van het reparatieplan op belangrijke 
punten is gewijzigd ten opzichte van de hem voorgelegde conceptversie. 
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3. Niels Bossink, bewoner Zandpad in Breukelen, gaat in op de voorgenomen bedrijfsuitbreiding 
van de firma Schulp en de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen. Hij vraagt niet 
alleen te kijken naar het aspect van ruimtelijke inpasbaarheid, maar ook of dit bedrijf 
maatschappelijk passend is. Vele toeristen fietsen over het Zandpad, maar hebben angst 
voor het vrachtverkeer dat de gemeente op het Zandpad faciliteert. Niet alles kan overal. 
 

4. Gerrie van den Berg, bewoner Zandpad in Breukelen, vraagt de commissie de voorliggende 
versie van het bestemmingsplan niet door te laten gaan. Het eens ambachtelijke bedrijf van 
de firma Schulp is inmiddels een industrieel productiebedrijf. Er is een onhoudbare situatie 
ontstaan. Het vereist moed en een toekomstvisie om te kijken naar een betere locatie. In 5 
jaar tijd is er een verdubbeling van het aantal vrachtwagens. Het doel was een afname van 
het zware verkeer. Vraagt in het bestemmingsplan de term “vrachtwagens” te wijzigen 
“vrachtbewegingen”. 
 

5. Jelmer Keur, advocaat van Dirkzwager N.V., spreekt namens diverse aan- en omwonenden 
van het Zandpad. Hij verwijst naar de door hem ingediende zienswijze. Noemt diverse 
transportbedrijven die in opdracht van de firma Schulp over het Zandpad rijden met schade 
aan eigendommen van bewoners tot gevolg. Hij verwijst naar het GVVP en naar de uitspraak 
van de Raad van State waarin gesproken wordt over uitsluitend ambachtelijke 
bedrijfsvoering. Ambachtelijk staat voor handmatig vervaardigen. In plaats van handhavend 
op te treden staat de gemeente een uitbreiding toe. Dat levert een vat vol frustratie op bij de 
omwonenden. Met dit bestemmingsplan wordt een illegale situatie gelegaliseerd. 
 

6. Ruud Snoek spreekt in namens de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen. Hij geeft 
aan dat bewoners van de Driehoekslaan en Diependaalsedijk veel overlast ondervinden van 
het zware vrachtverkeer als gevolg van de uitbreiding bij de firma Schulp. De leefbaarheid 
wordt ernstig aangetast en er ontstaat schade aan woningen en wegen. 
 

7. Tijs Huetink, bewoner Zandpad 11 in Maarssen. Zijn woning ligt vlakbij het bruggetje 
evenwijdig aan de Vecht nabij B&B Geesberge. Verkeer kan elkaar op het bruggetje niet 
passeren. Het is daar een verkeersonveilige situatie. Grote vrachtwagens staan te ronken 
voor zijn woning. Vanaf Breukelen is er geen uitzicht op het verkeer van de andere kant. Hij 
is niet tegen de uitbreiding van de firma Schulp, wel tegen de vele vrachtbewegingen op het 
Zandpad. 
 

8. Joost van Raay spreekt mede in namens een tweetal eigenaren van buitenplaatsen. Hij gaat 
in op het gebruik en onderhoud van het Zandpad. Grote delen van het Zandpad zijn 
eigendom van aanwonenden. Over gebruik en onderhoud zijn afspraken gemaakt met de 
gemeente. Onderdeel daarvan is onder andere dat het Zandpad alleen gebruikt zal worden 
door licht wegverkeer. De gemeente houdt zich niet aan gemaakte afspraken. 
Hij gaat in op de historie van de uitbreiding en bestemmingen van de firma Schulp. Het 
bedrijf is van ambachtelijk naar grootschalige fabrieksproductie gewijzigd. Het vrachtverkeer 
past niet in de plannen voor de realisatie van een fietsstraat op het Zandpad. 
Bewoners willen Schulp de toegang tot het Zandpad met 50-tonners verbieden voor het deel 
tussen de Nieuweweg en de Proosdijweg. Bij het niet navolgen zal een schadeclaim worden 
neergelegd bij Schulp en bij de gemeente. Voorgesteld wordt de fabrieksprocessen te 
verplaatsen naar het industrieterrein of naar de andere locaties van Schulp in Loenen en 
Maarssen. 
 

9. Albert Schulp is blij dat het Reparatieplan nu besproken wordt. Op hoofdlijnen is hij het 
daarmee eens. In een drietal punten kan hij zich niet vinden. Hij vraagt aan de omschrijving 
“Vruchtensappen” de term “Groentesappen” toe te voegen. Met het aantal 
verkeersbewegingen zoals nu in de planregels opgenomen kan het bedrijf niet uit de voeten. 
Hij vraagt deze aan te passen naar 120 vrachtauto’s per week in de periode van 1 december 
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t/m 14 september en 175 vrachtauto’s per week in de periode van 15 september t/m 30 
november. Daarnaast staan er in diverse documenten een aantal slordigheden. Hij zal 
hiervan een overzicht naar de griffie sturen. 

 
Streekbelangen kan zich vinden in het reparatieplan en met de laatste uitbreiding van de firma 
Schulp. Niet al het vrachtverkeer rijdt via Maarssen. Er zijn ook vrachtauto’s die via Tienhoven of 
Nieuwersluis rijden. Niet al het vrachtverkeer op het Zandpad is voor de firma Schulp. Wacht de 
discussie in de commissie af. 
 
ChristenUnie-SGP hoort veel gevoelens van angst en onveiligheid bij de insprekers. Geeft aan 
dat de 550 m² uitbreiding niet gebruikt wordt voor productie, maar als opslagruimte. Daarmee 
wordt de opslag samengevoegd op het Zandpad. Daarnaast wordt het Zandpad een fietsstraat 
met een 30 km. per uur regime en heeft Schulp voorgesteld om het aantal vrachtbewegingen te 
maximeren. De verkeersonveiligheid op het Zandpad komt niet alleen door de vrachtauto’s, 
maar ook door te hard rijdende personenauto’s, groepen racefietsers en scholieren. 
 
CDA kan zich vinden in de drie punten van de heer Bon, aantal m² bebouwing, het laten 
vervallen van een maximale bootlengte van 7 meter en het vervallen van de 
wijzigingsbevoegdheid voor de Weersloot met betrekking tot de termijn van een half jaar voor 
stilliggen bedrijfsactiviteiten. Vraagt of het noodzakelijk is om hiervoor een amendement in te 
dienen. Begrijpt het signaal van omwonenden van het Zandpad, maar de tekst in de brief aan de 
heer Schulp gaat te ver. De afgelopen 25 jaar hebben er geen ongevallen met vrachtauto’s van 
Schulp op het Zandpad plaatsgevonden. De fractie gaat mee in de wensen van Schulp. Vraagt 
het college met Schulp in gesprek te gaan voor een uitbreiding op een andere locatie. Met de 
voorliggende uitbreiding stemt de fractie in, met eventuele toekomstige uitbreidingen niet. 
Vraagt het college is gesprek de gaan met de heer Huetink over de verkeersonveilige situatie bij 
het bruggetje voor zijn woning. 
 
PvdA uit zorgen over de verkeersveiligheid op het Zandpad. Er wordt (te) hard gereden. Er moet 
meer gehandhaafd worden, mede ter bescherming van de schoolgaande kinderen. Gaat in op 
het aantal vrachtbewegingen. Constateert een gebrek aan participatie. Vraagt het college dit in 
de toekomst beter op te pakken. 
 
SP is van mening dat dit bestemmingsplan niet bijdraagt aan de voorzieningen voor recreanten. 
Ook de transportbewegingen van Schulp dragen daar niet aan bij. In het plan zijn ook geen 
voorzieningen terug te vinden voor bewoners die geen sloep, berm of steiger bezitten. Het valt 
op dat de bermen langs de Vecht die particulier eigendom zijn steeds voller worden met 
hekwerken etc. De fractie pleit voor meer vrij toegankelijke recreatie. Zal het bestemmingsplan 
niet steunen. 
 
Lokaal Liberaal reageert met name op het perceel van de firma Schulp. Voor het overige kan de 
fractie instemmen met het bestemmingsplan. In 2018 heeft de raad unaniem besloten Schulp 
uitbreiding te gunnen. Ook toen is gesproken over de verkeersbewegingen, de laatste 
uitbreiding en de verkeersveiligheid op het Zandpad. De fractie wil in de lijn van dat raadsbesluit 
het reparatieplan steunen. Is van mening dat het realiseren van een fietsstraat op het Zandpad 
voor meer veiligheid zal zorgen. Daarmee worden de vrachtauto’s ondergeschikt aan de fietsers. 
Schulp heeft zichzelf beperkingen opgelegd voor wat betreft het aantal verkeersbewegingen. 
Daar is overleg over geweest met de gemeente. Nu staan in het reparatieplan andere aantallen 
dan overeengekomen. Vraagt de wethouder hoe dat is gekomen. Vraagt het persen van 
groentesappen ook duidelijk in het bestemmingsplan te omschrijven. 
 
Het Vechtse Verbond constateert dat niet alle betrokkenen zich gehoord voelen, een andere 
visie hebben of zaken anders interpreteren. Het ontbreekt aan duidelijkheid. Gehoord de 
insprekers wordt dit bestemmingsplan mee teruggenomen naar de fractie om nader een studie 
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te doen naar de veiligheid, de verkeersbewegingen, de toekomst van het bedrijf van Schulp en 
de uitsterfconstructie van Bon. 
Gaat nader in op het democratisch proces. Het kan niet zo zijn dat het democratisch proces 
wordt beïnvloed door welke vorm van dreiging dan ook. Hoopt dat inwoners afstand nemen van 
dreigingen in welke vorm dan ook en het democratisch proces zijn weg laat vinden, 
onafhankelijk en vrij. 
 
GroenLinks uit zorgen over de uitbreiding van Schulp. Niet de firma zelf, maar over de plek aan 
het Zandpad. Daar zijn de grenzen bereikt. Schulp vraagt om uitbreiding van het bedrijf, juist om 
de verkeersbewegingen te verminderen. Deze zijn de afgelopen tijd juist uitgebreid. Stelt diverse 
vragen over het aantal tonnages. De firma Schulp huurt ook bedrijfsruimte van 3.000 m² aan de 
Straatweg in Maarssen. Kan het bedrijf niet naar Maarssen verplaatst worden? 
Gaat in op het onderhoud van de Vechtoevers. 
Het bedrijf van Bon heeft een overeenkomst met het Plassenschap voor een periode van 30 
jaar. Die looptijd is langer dan de looptijd van het bestemmingsplan. Hoe kan dat? Er ligt 
geheimhouding op deze overeenkomst. Vraagt om de raad inzage in de overeenkomst te geven. 
De fractie kan zich vinden in de voorgestelde bootlengte, zoals deze in de provinciale 
verordening is opgenomen. Heeft het gestelde met betrekking tot Straatweg 19 geen 
precedentwerking? 
 
D66 gaat in op de aantallen en percentages van het vrachtverkeer op het Zandpad en de 
voorgestelde uitbreiding van de firma Schulp. Vraagt het college of de heer Schulp inderdaad 
van tevoren op de hoogte is gebracht van het verkeersonderzoek. Wijst op de handhaving waar 
staat dat er jaarlijks gemonitord wordt met een halfjaarlijkse rapportage. Klopt dat wel? Hoe en 
wie gaat er rapporteren. Wil hier duidelijkheid in scheppen. Er is geen onderzoek gedaan naar 
de consequenties van eventuele schades door het vrachtverkeer. Wie draait daarvoor op? 
Vraagt aandacht voor de zeer onveilige situatie voor (brom)fietsers op het Zandpad.  
Ingegaan wordt op de aantallen vrachtwagens. Van welke norm wordt uitgegaan? Zijn de 
belangen van de inwoners wel voldoende meegewogen? 
Heeft Schulp recht om te bouwen of is dat een mogelijkheid die de raad c.q. het college hem kan 
geven? Mag na realisatie van de uitbreiding ook de opslag buiten nog gebruikt worden? 
Als de firma Schulp alleen de expeditie verplaatst en de productie handhaaft is uitbreiding niet 
nodig en dat leidt tot minder vrachtbewegingen. Is dit met de firma Schulp besproken? Zo niet, 
wil het college dit dan alsnog doen? 
Waarom heeft de gemeente met betrekking tot de Proosdijweg niet gekozen voor een 
uitsterfconstructie? Gaat ervan uit dat voor de lengte van de vaartuigen van 7 meter de regels 
van de provincie gevolgd worden. Daar hoort dan ook bij dat de vaartuigen open moeten zijn. 
Vraagt dit aan het bestemmingsplan toe te voegen. Mogen in het oostelijk deel boten het hele 
jaar blijven liggen? 
 
VVD kan zich vinden in de woorden van Lokaal Liberaal. Het bestemmingsplan geeft ook een 
afweging weer tussen plannen van ondernemers enerzijds en de wensen en angsten van 
inwoners anderzijds. Deze wensen en angsten verdienen op een ander moment zeker nog de 
aandacht van de raad. De fractie gebruikt de vergadering vanavond voor haar beeldvorming, 
waarbij het uitgangspunt de motie uit 2018 is. 
Aandachtspunten voor de fractie zijn de hoeveelheid aan verkeersonderzoeken. Hoe is daarmee 
van A tot Z gekomen en welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? 
Vraagt om een chronologisch overzicht van verleende vergunningen en de verbanden 
daartussen. 
 
Samen Stichtse Vecht is van mening dat een dergelijke sappenfabriek als die van Schulp 
eigenlijk niet meer op de huidige locatie past. Vraagt om een reflectie van de wethouder op de 
door de insprekers geuite zorgen, specifiek waar het gaat om veiligheid, vertrouwen en 
participatie. 
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Heeft het college nagedacht over verplaatsen van het bedrijf van Schulp? 
 

Schorsing van 22.10 tot 22.15 uur. 
 

Gezien het tijdstip stelt de voorzitter de commissie voor om de agendapunten 4 en 5 door te schuiven 
naar de uitloopcommissie op woensdag 12 oktober 2022. 
De commissie stemt hiermee in. 

 
Wethouder Polman antwoordt dat in dit bestemmingsplan een afweging van veel belangen zit. 
Niet alleen voor Schulp, maar ook voor andere plekken die gerepareerd moeten worden. Het is 
een reparatieplan zonder voorgeschreven participatielijnen. 
Er zijn verschillende verkeersonderzoeken geweest. Er hebben tellingen plaatsgevonden op het 
erf van de heer Schulp. Dat is een nulmeting geweest. Daar heeft ook een second opinion op 
plaatsgevonden. De daaruit voortgekomen aantallen zijn in het conceptbestemmingsplan 
opgenomen. Bij de voorliggende uitbreiding voor de firma Schulp is ervoor gekozen om geen 
uitbreiding van het aantal vrachtbewegingen meer toe te staan. Het is hiermee voor het eerst dat 
het aantal vrachtbewegingen wordt vastgelegd. Als een verduidelijking van de meetmethodiek in 
het bestemmingsplan moet worden opgenomen wacht hij daarvoor een voorstel uit de raad af. 
De technische uitvoering hiervan wordt niet in een bestemmingsplan vastgelegd. 
Aan betrokkenen is het conceptbestemmingsplan voorgelegd. Naar aanleiding van de daarop 
ontvangen reacties is een nieuw conceptbestemmingsplan opgesteld. 
Het aantal vrachtbewegingen is gekoppeld aan de uitbreiding. Mocht de raad niet instemmen 
met de voorgestelde uitbreiding, dan kunnen ook de vrachtbewegingen niet worden vastgelegd. 
Eerder heeft de Raad van State aangegeven dat de productie van het bedrijf passend is binnen 
de bestemming. Daarmee wordt de definitie van “ambachtelijk” aangepast zoals deze nu is en 
kan de heer Schulp groentesappen ondergeschikt aan fruitsappen produceren. Als 
“groentesappen” in de definitie wordt opgenomen dan kan de heer Schulp volledig overstappen 
op groentesappen of een tweede productielijn opstarten en dat wil het college niet. 
Het aantal toegestane tonnages wordt niet in het bestemmingsplan opgenomen. Daar is het 
verkeersbeleid voor. In het kader van de realisatie van een fietsstraat op het Zandpad wordt 
daarnaar gekeken. Het gestelde over het bruggetje bij de Machinekade kan daar ook bij 
betrokken worden. De verkeerssituatie daar wordt ook betrokken bij het plan Zogwetering. Dat 
ligt bij de portefeuillehouder verkeer. 
Het bestemmingsplan legt vast dat het aantal verkeersbewegingen niet toeneemt, waardoor de 
veiligheid niet afneemt. Vertrouwen gaat beide kanten op. 
Er is met de heer Schulp gesproken over verplaatsing van het bedrijf. Dat is pas aan de orde na 
de voorliggende uitbreiding. 
Van het terrein van de heer Bon aan de Proosdijweg is een inventarisatie in m² gemaakt. Deze 
inventarisatie zal hij naar de raad sturen. Hij zal de raad tevens een memo sturen die technisch 
ingaat op de inspraak van de heer Bon. 
De looptijd van de overeenkomst met de heer Bon is zo lang dat een uitsterfconstructie niet 
realistisch is. Inzage in de overeenkomst loopt via het Plassenschap en met instemming van de 
heer Bon. Hij zal dit kortsluiten met wethouder Wisseborn. 
Hij komt schriftelijk terug op de vraag van D66 over de regels van de provincie met betrekking tot 
de lengte van vaartuigen. 
Boten mogen niet het hele jaar in het oostelijk deel blijven liggen. Dat is seizoen afhankelijk. 
Van Straatweg 19 gaat geen precedentwerking uit. Dat is een individueel geval, een bestaand 
gebouw op een buitenplaats. 
 
De voorzitter constateert dat het voorstel besluitrijp is en als bespreekpunt naar de raad kan. 
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De heren Van ’t Hek, Bon, v.d. Berg, Keur, Van Raay en Schulp maken gebruik van het 
slotwoord. 
 

→ Kan als bespreekpunt naar de raad van 1 november 2022. 
 
Toezeggingen wethouder Polman: 
1. de raad een inventarisatie in m² sturen van het terrein van de heer Bon aan de Proosdijweg; 
2. de raad een memo sturen die technisch ingaat op de inspraak van de heer Bon; 
3. de vraag over inzage in de overeenkomst tussen het Plassenschap en de heer Bon 

kortsluiten met wethouder Wisseborn; 
4. schriftelijk terugkomen op de vraag van D66 over de regels van de provincie met betrekking 

tot de lengte van vaartuigen. 
 

4. Rekenkameronderzoek Klimaatbeleid. 
Is doorgeschoven naar de uitloopcommissie op woensdag 12 oktober 2022. 
 

5. Archeologische verwachting- en beleidskaart. 
Is doorgeschoven naar de uitloopcommissie op woensdag 12 oktober 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 uur. 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-10-2022 
MdJ 
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