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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
11 oktober 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Ike Roetman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Kenneth de Boer 1 t/m 7 
VVD Mischa de Wit 1 t/m 7 
D66 Rens Ulijn 1 t/m 5 
D66 Steven Lameris 6 en 7 
GroenLinks Marja van Gaalen 1 t/m 7 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 7 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 7 
PvdA Sophia Jeddaoui 1 t/m 7 
ChristenUnie-SGP Johan Boele 1 t/m 7 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 1 t/m 7 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 7 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 7 
BVNL Daniël Bekkers 1 t/m 7 
 
Burgemeester en Wethouders 
Frank van Liempdt Lokaal Liberaal 3 t/m 7 
Karin van Vliet Streekbelangen 3 
 
Tevens aanwezig 
Jacqueline Schmitz Beleidsadviseur volkshuisvesting 3 en 6 
Jeremy Bouwmeester Beleidsmedewerker planologie 4 
Raphael van der Veer Planoloog 5 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de 
agenda. 
 

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

3. Spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen. 
De heer M. van Lindenberg, bewoner Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht, spreekt mede 
namens diverse omwonenden over de woningbouwplannen voor 40 woningen op het vierde veld 
van Sportpark De Heul. De bewoners zijn pas twee weken geleden over dit project geïnformeerd 
en zijn geschrokken. Er komen woningen voor starters en MOBW. Bewoners maken zich zorgen 
over de veiligheid van hun kinderen en de jeugd van Loenen. Omwonenden hebben veel 
vragen. Welke problemen hebben de toekomstige bewoners? Wordt de veiligheid van de 
omwonenden gewaarborgd? Wat gebeurt er na 15 jaar met deze woningen? Hoeveel mensen 
komen daar te wonen? 
 
De voorzitter geeft mee dat er nog informatieavonden voor de bewoners worden georganiseerd. 
De wethouder zal alle vragen meenemen. 
 
De heer C. Kreuger, bewoner Straatweg 155 in Breukelen, spreekt in over de water- en 
riooloverlast voor zijn woning. In 2017 heeft hij een toezegging gekregen over de vervanging van 
het riool voor zijn woning. In de raadsvergadering van 8 maart 2022 heeft hij ook over dit 
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onderwerp ingesproken. Door de wethouder is toegezegd dat het vervangen van het riool voor 
de bouwvak van 2023 klaar zal zijn. Dit is middels een wijkbericht aan de bewoners kenbaar 
gemaakt. Hij heeft gevraagd om contact met de projectleider. In een RIB staat dat er een nieuwe 
projectleider is aangenomen. Hij wacht nog steeds op contact met de projectleider. 
 

4. Bestemmingsplan Parapluplan “Witte vlekken en reparaties”. 
De heer J. Hordijk uit Utrecht heeft een stukje land aan de Gageldijk 95a, waar hij niet 
permanent woont. Daar staan wel een caravan en een kas. De communicatie rondom dit 
bestemmingsplan kan beter. Hij is niet geïnformeerd. Anders had hij wel een zienswijze 
ingediend. Vanaf 1982 is met luchtfoto’s te zien dat zijn caravan en kas op het betreffende 
perceel staan. Andere chalets hebben een gedoogbeschikking gekregen. Hij niet. In eerdere 
bestemmingsplannen stond zijn land met caravan en kas wel omkaderd op de verbeelding. Dat 
is nu op ruimtelijkeplannen.nl niet meer te zien. Hij vraagt dit te herstellen en ook hem een 
gedoogbeschikking te geven. 
 
De commissie stemt in met het bestemmingsplan. Vraagt om een toelichting op de situatie van 
de heer Hordijk. 
 
D66 constateert dat de Hazeslinger in Breukelen ook onderdeel is van dit bestemmingsplan. Is 
de bestemming nu in lijn met de plannen van de ondernemers daar? 
 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat de Hazeslinger parkeerterrein is. Of de ondernemers 
daar blij mee zijn is hem onbekend. Het college komt nog terug op de Hazeslinger. 
In de casus van de heer Hordijk zijn geen fouten gemaakt en er kan dus ook niets hersteld 
worden. Meneer was te laat met reageren. In 1999 zijn gedoogbeschikkingen afgegeven en in 
2002 heeft een bestemmingswijziging plaatsgevonden. Er zijn geen mogelijkheden meer voor dit 
perceel. Er ligt momenteel ook geen verzoek om hier naar te kijken. 
 
De heer Hordijk maakt gebruik van het slotwoord. 
 
De voorzitter adviseert de heer Hordijk een formeel verzoek in te dienen. Hij constateert dat dit 
voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 1 november 2022. 
 

5. Bestemmingsplan Bisonspoor 332 in Maarssenbroek en coördinatieregeling. 
De heer R. Rijken van Olst, bewoner Duivenkamp, is het niet eens met de reactie op zijn 
zienswijze. De groenstrook die zal overblijven tussen zijn woning en het nieuwe gebouw voldoet 
niet aan privacyregels. Hij vreest voor allerlei overlast. Ook de parkeerdruk in de omgeving zal 
toenemen. Ervaart de zon-/schaduwuren anders dan in het plan is aangegeven. 
 
De heer C. Boerkamp, bewoner Duivenkamp en buurman van de vorige inspreker, geeft aan dat 
het nu vrije uitzicht vervalt met de nieuwbouw. Het nieuwe gebouw wordt te hoog en hiervoor 
zijn al diverse bomen gekapt waardoor er meer inkijk is ontstaan. Er komen glazen panelen op 
het pand, waardoor hij vreest voor reflectie. Vreest ook voor waardevermindering van de 
woningen. Wordt niet vrolijk van dit plan. 
 
CDA, Streekbelangen, Lokaal Liberaal, D66 en ChristenUnie-SGP stemmen in met het voorstel. 
 
PvdA vraagt om een toelichting op de parkeerdruk en de te realiseren parkeerplaatsen in het 
gebouw zelf. 
 
Samen Stichtse Vecht vindt dit een plan met een enorm bouwvolume. Het gebouw komt erg 
dicht op het winkelcentrum en de woningen. Vraagt zich af dit nu wel een kwaliteitsverbetering 
voor de omgeving is. Mist voldoende buitenruimte. Het plan voldoet niet aan de kwaliteit voor 



 

Pagina 3 van 6 
 

 

leefomgeving, voldoet niet aan gezond stedelijk leven. Mooi plan, maar niet voor deze plek. De 
woningen worden niet ondergebracht bij een van de woningbouwcorporaties. De woningen zijn 
erg klein. De groenstrook verdwijnt. Kan zich niet vinden in het plan. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt of de parkeergarage openbaar wordt of alleen voor bewoners 
toegankelijk. Wordt deze afgesloten? De fractie wil daar hangplekken voorkomen. 
 
GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van Samen Stichtse Vecht. Heeft zorgen over de druk 
op Bisonspoor. Het nieuwe gebouw wordt 2 x zo groot als het huidige gebouw. Heeft zorgen 
over de doorgang voor fietsers en voetgangers vanuit Duivenkamp richting het winkelcentrum. 
Het fiets- en voetpad ligt straks vlak naast het nieuwe gebouw. Ook zorgen over de 
servicekosten voor de sociale huurwoningen. Deze komen bovenop de huur. Mist een 
gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Is bij dit project gedacht aan deelauto’s? 
 
Samen Stichtse Vecht herinnert eraan dat in de woonconferentie aan de woningbouwcorporaties 
een belofte is gedaan voor het betrekken van de corporaties bij nieuwe ontwikkelingen. 
 
CDA neemt, naar aanleiding van de woorden van Samen Stichtse Vecht, de eerdere instemming 
met het voorstel mee terug naar de fractie voor een heroverweging. 
 
SP vraagt zich af hoeveel mensen in deze woningen komen te wonen, gezien het kleine aantal 
sociale huurwoningen, 23, en de 8.000 mensen op de wachtlijst. 
 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat in 2019 de geactualiseerde Woonvisie door de raad is 
vastgesteld, inclusief een lijst met projecten waarvoor de geactualiseerde Woonvisie niet van 
toepassing is. Dit project staat op die lijst. 
De sociale woningen worden in de anterieure overeenkomst geregeld. Er komt 30% sociale 
woningen. Voor het parkeren ligt er een sluitende parkeerbalans. Op de 1e verdieping van het 
gebouw wordt het parkeren gerealiseerd. Dit voldoet aan de parkeernorm. De ontsluiting van 
Bisonspoor wordt met de realisatie van dit gebouw meteen verbeterd. Kleine woningen voldoen 
aan de vraag van dit moment. Het antwoord op de vraag over de deelauto’s volgt schriftelijk.  
De overige technische opmerkingen neemt hij mee. 
 
CDA neemt de opmerking van Samen Stichtse Vecht en het antwoord van de wethouder over 
de projectenlijst mee terug naar de fractie. 
 
Samen Stichtse Vecht komt wellicht met een amendement met betrekking tot de projectenlijst. 
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel op verzoek van CDA en Samen Stichtse Vecht als 
bespreekpunt naar de raad kan. Discussiepunt is het betrekken van woningbouwcorporaties bij 
nieuwe projecten en het eventuele amendement van Samen Stichtse Vecht met betrekking tot 
de projectenlijst die door de raad in 2019 is vastgesteld. 
 
De heer R. Rijken van Olst maakt gebruik van het slotwoord. 
 

→ Kan als bespreekpunt naar de raad van 1 november 2022. 
 
Toezegging wethouder Van Liempdt: 
de vraag van GroenLinks over de deelauto’s schriftelijk beantwoorden. 
 

Schorsing van 21.00 tot 21.05 uur 
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6. Prestatieafspraken 2022-2024 met woningbouwcorporaties. 

De voorzitter licht toe dat op 17 januari 2022 de Prestatieafspraken 2022 - 2024 en bijbehorende 
documenten ter kennisname aan de commissie beschikbaar zijn gesteld. De fractie van de PvdA 
heeft nadere bespreking van deze prestatieafspraken aangevraagd omdat de fractie de 
commissie(leden) in de gelegenheid wil stellen om met elkaar en het college van gedachten te 
wisselen over deze prestatieafspraken. De PvdA acht het niet uitgesloten dat er naar aanleiding 
van deze gedachtewisseling behoefte is aan een tussentijdse (gewijzigde) visie en suggesties 
ten behoeve van opvolgende prestatieafspraken (voor de periode na 2024). 
 
PvdA is van mening dat de ambities uit de door de raad vastgestelde Woonvisie in de 
prestatieafspraken concreet gemaakt moeten worden. Voor de discussie heeft de fractie een 
drietal vragen: 
1. Hoe verhouden de prestatieafspraken zich tot de door de raad vastgestelde ambities? Zijn de 

verwachtingen van de raad van bepaalde afspraken te hoog? Kunnen dan daardoor de 
woningbouwcorporaties de opdrachten niet vervullen? De evaluatie van 2021 suggereert dat 
de ambitie niet haalbaar is en dat doelen niet gehaald worden. In de afspraken voor 2022-
2024 zijn vrij veel doelen opgesomd zonder deze SMART te maken. Hoe moeten de 
corporaties hier dan handen en voeten aan geven? 

2. Waarom wordt de verkoop van sociale woningen niet on hold gezet in wijken/kernen waar 
geen nieuwbouw wordt gerealiseerd? In de afgelopen jaren zijn er meer sociale 
huurwoningen verkocht dan er bijgebouwd worden. De nieuwe prestatieafspraken bieden 
weer ruimte om sociale woningen te verkopen. 

3. Staat verduurzaming wel goed bij iedereen op het netvlies? In de prestatieafspraken lijkt het 
probleem energiearmoede nauwelijks te bestaan. 

De fractie vindt de prestatieafspraken een papieren tijger. Vraagt schriftelijk de prioriteiten en 
aandachtspunten van de raad op te halen alvorens de prestatie gesprekken gevoerd worden. 
 
SP ziet het aantal corporatiewoningen teruglopen van 6487 in 2019 naar 6323 in 2021.  
In 2019 waren er 4800 woningzoekenden en in 2021 8000. Door sloop, verkoop en nieuwbouw 
komen er in Stichtse Vecht netto 108 sociale huurwoningen bij in de komende 2 jaar. Dat is 
minder dan de toename van de vraag. Met een percentage van 30% sociale huur bij 
nieuwbouwprojecten wordt de wachtlijst nooit weggewerkt. Wat is nu het grootste probleem om 
de wachtlijsten weg te werken?  
 
Het Vechtse Verbond schetst het dilemma met betrekking tot de huidige woningproblematiek. 
Hoe komen wij van de wachtlijsten af? Voor woningzoekenden binnen Stichtse Vecht is er een 
reactietermijn van 14 dagen op een woning in Stichtse Vecht. De fractie stelt voor deze termijn 
op te rekken naar 1 maand. 
Bij een verhuizing van een gezinswoning naar een seniorenwoning geldt een maximale 
huursprong van € 50,--. Dit mist de fractie in de prestatieafspraken. (vanuit de commissie wordt 
aangegeven dat dit in de bijlage staat) 
 
GroenLinks is van mening dat op een creatieve manier en met een out of the box denken naar 
de bestaande woningvoorraad gekeken moet worden om mensen aan een woning te kunnen 
helpen. Ondanks dat er sinds 1960 verhoudingsgewijs meer woningen dan mensen zijn 
bijgekomen, is er nog steeds een enorm tekort aan woningen. Veel van de ideeën van de fractie 
staan ook in de prestatieafspraken en de fractie is tevreden over de intenties die daarin zijn 
uitgesproken. Dat de woningbouw stagneert ligt niet alleen aan de woningbouwcorporaties, zij 
staan in de startblokken, maar ligt ook aan de gemeente als geheel. 
De fractie denkt aan een mogelijkheid van kamerverhuur met vergunningverlening hiervoor. 
Vraagt om de aantallen verhuurde woningen aan de verslaglegging toe te voegen. Hoeveel van 
de mutaties betreffen een eerste huurwoning voor mensen en hoeveel betreffen een 
doorstroming. 
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Had graag vanavond met de woningbouwcorporaties aan tafel gezeten om ook met hen het 
gesprek hierover te voeren. 
De ambities voor de prestatieafspraken hoeven wat de fractie betreft niet bijgesteld te worden. 
Het aantal projecten wat behandeld kan worden is al beperkt. Daar hoeven geen beperkingen 
bij. 
 
CDA vindt het goed dat de fractie van de PvdA aandacht vraagt voor dit onderwerp. Het is en 
blijft een collegebevoegdheid. Een reguliere commissievergadering is niet de juiste setting voor 
dit gesprek. Het is geen luxe voor corporaties om woningen te verkopen, maar noodzaak. 
De looptijd van de geactualiseerde Woonvisie loopt bijna af. Dan kan in een informatieve 
commissie hier het gesprek over gevoerd worden. Dat is een juiste setting hiervoor. 
 
D66 snapt dat er een aantal doelstellingen niet gehaald zijn, mede door de huidige personele 
situatie bij de gemeente. Vraagt zich af of er wel realistische en haalbare afspraken zijn gemaakt 
in de afgelopen periode en voor de periode tot 2024. Als voorbeeld noemt hij onder andere het 
verzoek van de corporaties om nieuwbouwlocaties, aanpassing verkeersnormen, huisvesting 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen, etc. 
Vraagt om op termijn een update te krijgen van de stand van zaken van de diverse projecten. 
Wel voor het einde van de looptijd van deze prestatieafspraken zodat, indien nodig, bijgestuurd 
kan worden. 
 
Samen Stichtse Vecht wil als raad meer sturing krijgen op de prestatieafspraken. Ook de 
prioritering zou nader besproken kunnen worden. Wil de termijnen waarbinnen bepaalde doelen 
gehaald moeten worden, graag smarter geformuleerd hebben. Naast de gezamenlijke doelen 
van de corporaties wordt ook een inzet van de gemeente gevraagd. Daar moet een investering 
voor gedaan worden. Mist nog steeds een voorstel van het college zoals dat is toegezegd naar 
aanleiding van de discussie over de illegale kamerverhuur in met name Maarssenbroek, over 
het treffen van maatregelen voor het huisvesten van bepaalde groepen bewoners. Tijdens de 
woonconferentie zijn afspraken gemaakt die de fractie sneller geconcretiseerd wil zien, zowel in 
de prestatieafspraken als welke instrumenten de gemeente zelf inzet. 
Wat heeft nu de hoogste prioriteit en wat is daar vanuit de gemeente voor nodig? Maak het meer 
taskforcegericht. Vraagt om een werkconferentie hierover om met elkaar en de 
woningbouwcorporaties dit gesprek aan te gaan. 
 
Streekbelangen kan zich aansluiten bij de woorden van het CDA en Samen Stichtse Vecht. Kan 
de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties ondersteunen. Is wel een 
collegebevoegdheid. Zou als raad meer sturing willen krijgen, met name waar het 
burgerinitiatieven betreft. Wil graag onderzoeken of er in Stichtse Vecht mogelijkheden zijn voor 
particuliere initiatieven voor woningbouwprojecten. Voelt veel voor een omgevingscoach om 
projecten te kunnen versnellen in samenwerking met de woningbouwcorporaties. 
 
BVNL uit zorgen over het evaluatierapport, met name waar het gaat om de voorrangspositie van 
statushouders. Wil er voor waken dat in Stichtse Vecht hetzelfde gebeurt als in Utrecht waar, 
nadat statushouders een sociale huurwoningen hebben gekregen, zij hun baan opzeggen. 
 
Lokaal Liberaal is van mening dat het opstellen van de prestatieafspraken een 
collegebevoegdheid is. Het gesprek van vanavond hoort een plek te krijgen bij de discussie over 
de nieuwe Woonvisie. 
 
Wethouder Van Liempdt gaat in op de vraag of het college/de raad geen te hoog ambitieniveau 
in de Woonvisie heeft opgenomen. Het college is juist blij dat er ambities zijn en niet het verwijt 
kan krijgen dat er minder ambities liggen. 
Portaal heeft er zelf voor gekozen om de verkoop van huurwoningen on hold te zetten.  
De raad gaat over de Woonvisie en dat is het moment om hierover het gesprek aan te gaan.  
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Hij gaat in op de punten die wel bereikt zijn, zoals de Woonzorgvisie, Living Lab, MOBW 
uitstroom en het woonwagenbeleid. 
Is in gesprek met de woningbouwcorporaties over het bouwen van woningen. Er komt veel aan. 
Prestatieafspraken hebben overigens weinig tot geen invloed op het bouwen van woningen. 
Als er plannen liggen wordt gekeken of er ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt kan worden. 
Uiteindelijk worden plannen aan de raad voorgelegd en dan is het aan de raad om slagvaardig 
te handelen. 
30% Van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt ingezet voor speciale doelgroepen en 
70% gaat naar de reguliere woningzoekenden. 
De taakstelling voor statushouders voor 2022 wordt zelfs nog verhoogd. 
Voor de behandeling van de nieuwe, geactualiseerde, Woonvisie is het wellicht een idee om 
deze eerst in een informatieve commissie of raadsconferentie te bespreken. 
 
De voorzitter vat samen dat naar de beleving van een aantal commissieleden tussen de 
Woonvisie en de prestatieafspraken licht zit. Hij attendeert erop dat de prestatieafspraken een 
bevoegdheid van het college is. Hoe kan de raad op de effecten van de Woonvisie sturen? 
Is de raad tevreden met de delegatie aan het college of wil de raad meer zelf in de hand 
hebben? Al waarschuwt hij hierbij wel voor het vele werk dat daarbij komt kijken. 
Hierna sluit de voorzitter deze discussie. 
 

7. Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen wethouders Van Liempdt, 
Wisseborn, Polman en Van Vliet. 
De voorzitter constateert dat alleen wethouder Van Liempdt aanwezig is en stelt voor dit 
agendapunt te beperken tot de openstaande moties en toezeggen van wethouder Van Liempdt. 
 
Streekbelangen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het veerpontje bij Nieuwer 
ter Aa. 
 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat de raad in Q4 hierover wordt geïnformeerd. Dit staat 
overigens in de laatste update. 
 
Lokaal Liberaal constateert dat de procedure rondom de openstaande moties en toezeggingen 
niet vlekkeloos verloopt. De fractie komt zelf met een procesvoorstel hiervoor. Vanavond 
ontbreken er ook weer drie wethouders. 
 
Samen Stichtse Vecht vindt het storend dat veel moties en toezeggingen uit de besluitenlijsten 
van vergaderingen niet worden overgenomen in de toezeggingenlijsten. 
Het op deze wijze agenderen van de openstaande moties en toezeggingen is niet dienend aan 
het proces. Stelt voor hiervoor in de plaats een vragenuurtje te organiseren. 
Vraagt een update over de initiatiefgroep voor de skeelerbaan. Heeft uit de media vernomen dat 
de initiatiefgroep ermee stopt. Waarom geen informatie vanuit het college? 
 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat er nog 1 of 2 leden van de initiatiefgroep een doorstart 
willen maken. Niet de hele groep is gestopt. 
 

→ De voorzitter concludeert dat deze manier van agenderen niet optimaal is. Er wordt aan 
verbetering gewerkt. 
 

 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
13-10-2022 
MdJ 
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