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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op 
woensdag 12 oktober 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 1 t/m 3 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 4 en 5 
VVD Babet de Vries 1 t/m 4 
VVD Jeffrey van Vrouwerf 5 
D66 Birgitta Kramer 1 t/m 3 
D66 Peter van Dam 4 
D66 Mark Tasche 5 
GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 4 
Streekbelangen Marieke Versloot 1 t/m 5 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 5 
PvdA André Kooij 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 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 5 
BVNL Daniël Bekkers 1 t/m 5 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 3 en 5 
Arjan Wisseborn VVD 4 
 
 
Tevens aanwezig 
Robert Olieman Rekenkamercommissie 3 
Gerth Molenaar Rekenkamercommissie 3 
Lau Bosse Strategisch adviseur mobiliteit, 3 
 duurzaamheid en economie 
Sylvia Lutters Planoloog en beleidsadviseur r.o. 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. Rekenkameronderzoek Klimaatbeleid. 
Robert Olieman, lid van de Rekenkamercommissie geeft een toelichting op het rapport van de 
Rekenkamercommissie “Worstelen met klimaatbeleid – onderzoek naar het klimaatbeleid van de 
gemeente Stichtse Vecht”. 
De gemeente Stichtse Vecht worstelt met het klimaatbeleid. Is een gevolg van stroperige 
besluitvorming, gebrekkige informatievoorziening en tekortschietende personele capaciteiten. 
Het vormen van een strategisch overkoepelend klimaatbeleid heeft in Stichtse Vecht lang 
geduurd en is een moeizaam proces geweest. Stichtse Vecht heeft een zwakke organisatie voor 
het vormen en uitvoeren van het klimaatbeleid, er is behoefte aan ambtelijk 
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opdrachtgeverschap, sturing op samenwerking en de organisatie is onvoldoende toegerust op 
de uitvoering. De gemeenteraad heeft beperkte invulling gegeven aan de kaderstellende rol voor 
de routekaart klimaatneutraal 2030. Door het ontbreken van informatie is het gesprek over 
klimaatbeleid in de raad afgelopen jaren los van de feiten gevoerd. 
Ter verbetering van de totstandkoming, uitvoering en verantwoording van het klimaatbeleid heeft 
de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen: 
a. college, raad en ambtelijke organisatie: onderzoek hoe gemeenteraad, college en organisatie 

de (strategische) beleidsontwikkeling op klimaat en energie alsmede de besluitvorming 
hierover kan verbeteren; 

b. college, raad en ambtelijke organisatie: reflecteer op het samenspel tussen ambtelijke 
organisatie, college en gemeenteraad in de beleidsvorming, uitvoering en monitoring/controle 
op energie en klimaat; 

c. raad: overweeg een standaard paragraaf raadsvoorstellen op te nemen met daarin een 
beschrijving van het participatieproces op hoofdlijnen en een beschrijving waaruit blijkt of er 
sprake is van verschil in inzicht door belanghebbenden en/of door belanghebbenden en het 
college en wat met het verschil in inzichten is gedaan; 

d. college en raad: maak duidelijke afspraken over waar de inhoudelijke strategische 
beleidsontwikkeling plaats kan vinden; 

e. college en raad: zorg dat er meer capaciteit en budget beschikbaar komt voor de 
beleidsvorming en de uitvoering; 

f. college en raad: zorg dat er meer inzicht komt in de doelmatigheid door een overzicht op te 
stellen voor het klimaatbeleid en de daarmee gemoeide kosten; 

g. raad: ontwikkel een informatieprotocol; 
h. raad: kijk naar mogelijkheden om samen met elkaar (en het college) tot afspraken te komen 

om (informeel) over kaders en doelen te praten. 
 
Samen Stichtse Vecht kan zich goed vinden in de conclusies, verbeter- en aandachtspunten. 
Met betrekking tot de aanbevelingen: 
a. Geeft als tip mee om het document kwaliteit beleidsstukken hierbij te betrekken. De 

aanbeveling heeft ook betrekking op veel andere onderwerpen. 
b. Komt hier bij de begroting een voorstel voor? 
c. Is al afgesproken bij het vaststellen van de participatieleidraad. 
d. Het was ooit het streven om een milieuraad te organiseren. Organiseer een omgevingstafel 

met het onderwerp milieu. 
e. Volgens de fractie is dit nu opgenomen in de begroting bij het onderdeel Fysiek Domein. 

Moet breder getrokken worden over alle programma’s. Vraagt om een betere en duidelijker 
plek in de begroting. 

f. Vraagt het college of hier een motie bij zou helpen. 
g. Bij het onderwerp Herenweg-Gageldijk hebben SSV en anderen een motie voor een 

informatieprotocol ingediend en deze is verworpen. Stelt voor de motie van destijds aan te 
passen en wederom in te dienen. 

h. Stelt voor Rondetafeldebatten te organiseren met bewoners met specialistische kennis. 
Vraagt ook over dit onderwerp meer informatie op de website van de gemeente te publiceren. 
 
D66 wil niet lang stilstaan bij het verleden, maar kijkt hoe de raad in actie kan komen. Vraagt de 
wethouder met de raad te delen hoe het uitvoeringsprogramma vorm krijgt. Heeft drie vragen 
over punt e: 
1. Wat gaat het college doen om de organisatie met capaciteit en budget in beweging te 

brengen? 
2. Wat zijn de plannen om de gereserveerde € 180.000,-- te besteden en wanneer? 
3. Hoe gaat de wethouder de gereserveerde uitvoeringskosten van bijna 4 ton uit het 

klimaatakkoord besteden? 
 
GroenLinks wil zich wel, met de raad, realiseren dat het werken aan een klimaatbeleid ook geen 
kans heeft gehad in de afgelopen jaren. Vraagt de fracties zichzelf de vraag te stellen wat ieders 
aandeel is geweest in het mislukken van het klimaatbeleid. Kijk hoever anderen zijn en waar 
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Stichtse Vecht nu staat. Belangrijk is (punt a) om bij complexe vraagstukken te starten met 
informele beeldvorming en zicht krijgen op het vraagstuk. Stelt voor hier een raadsconferentie 
voor te organiseren met het maatschappelijk middenveld, ondernemers en bewoners. Wil zicht 
krijgen op waar staat Stichtse Vecht nu en waar staat de raad. 
 
Het Vechtse Verbond refereert onder andere aan de stikstofcrisis en de woningnood. Uit zorgen 
over diverse onderdelen van het klimaatbeleid, met name ten aanzien van de klimaat routekaart. 
Grote zorgen zijn er over de kwetsbaarheid van de personele bezetting. Zorgelijk is ook de 
doorwerking van de politieke cultuur in de ambtelijke organisatie die onder andere leidt tot trage 
besluitvorming en uitvoering. Vraagt een toelichting van de wethouder hierop. De reactie van het 
college is weinig concreet. De fractie kan zich vinden in de reactie van de 
Rekenkamercommissie op de reactie van het college, de conclusies en aanbevelingen. 
Verwacht snel stappen van het college in de lijn met de aanbevelingen en conclusies.  
 
SP constateert dat het college het rapport van de Rekenkamercommissie omarmt, maar alleen 
in algemene termen. Wil er in de raad op aandringen dat het college puntsgewijs per 
aanbeveling reageert, waarna de raad kan beslissen welke aanbevelingen worden 
overgenomen en worden uitgevoerd. 
 
CDA is van mening dat de fractie inderdaad zelf meer moet doen met betrekking tot het 
klimaatbeleid. Ook de achterban is dat van mening. Deelt de suggestie van GroenLinks om bij 
de start van complexe vraagstukken met informele beeldvorming zicht te krijgen op het 
vraagstuk. Partijen kunnen hierin zelf ook initiatief nemen. 
Punt c: waarom alleen de raad en niet ook het college? 
Punten e, f en g: hoe gaan wij dat als raad met elkaar doen? Kan dat in een benen op tafel 
sessie met 1 of 2 wethouders? 
Punt 4 (het college vragen in de periodieke monitor te rapporteren over de voortgang en 
resultaten van de uitvoering van de aan haar gerichte aanbevelingen) vindt de fractie deze 
rapportering op jaarbasis voldoende. 
Op pag. 34 wordt gesproken over de rol van de landbouw en de energietransitie. De agrarische 
sector wil daar graag aan bijdragen. Vraagt het college deze kans te benutten zodra dat mogelijk 
is. Merkt op dat het schema op pag. 36/37 bevindingen organisatie en uitvoering klimaatbeleid, 
erg vaag blijft. 
 
BVNL heeft niets aan onrealistische doelstellingen. Als ambitieuze doelstellingen worden 
geformuleerd ontkom je niet aan de bouw van kerncentrales. De fractie is tegen het onder 
dwang opleggen van maatregelen. 
 
Lokaal Liberaal stelt dat klimaat niet bij de gemeentegrens ophoudt. Veel doelen gaan over de 
gemeentegrens heen. 
De raad gaat over beslispunt e. Vindt het vreemd dat de Rekenkamercommissie een 
aanbeveling doet dat het budgetrecht van de raad raakt. Dit punt kan wat de fractie betreft 
geschrapt worden. Komt hiervoor met een amendement. 
Punt f: definieer eerst wat in het kader van klimaat doelmatigheid is. Hoe meet je dat? Wat valt 
daar onder? Dit punt mag er ook uit. 
Punt h: komt met een amendement om het woord “informeel” te schrappen. Als hiermee een 
informatieve commissie bedoeld wordt is dat geen probleem. 
Doelstellingen zijn te groot geformuleerd waardoor ze niet haalbaar zijn. Kijk naar wat op lokaal 
niveau gedaan kan worden, wat direct effect heeft voor de inwoners. Wat is tastbaar voor de 
inwoners en waar hebben zij invloed op? 
 
Streekbelangen vindt het rapport goed weergeven waar de gemeente nu staat met betrekking 
tot het klimaatbeleid. Vindt het een goed idee van GroenLinks om met het maatschappelijk 
middenveld in gesprek te gaan. Het college komt begin 2023 met een plan van aanpak. Vraagt 
de wethouder daar een toelichting op te geven. Is er voorstander van om eerst helder te krijgen 
waar de gemeente nu staat alvorens nieuwe doelen te stellen. De fractie kan zich grotendeels 
aansluiten bij de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 
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VVD is van mening dat het rapport goede handvatten geeft voor wat je wil realiseren en wat 
daarvoor nodig is. Het illustreert ook de uitdaging waar de organisatie mee te maken heeft. Alle 
input van buitenaf is nodig. Of dat in de vorm van een raadsconferentie moet is de vraag. Geeft 
mee om wel per onderdeel van de uitvoering dit goed te illustreren. Per onderdeel is dan goed 
de focus aan te brengen wat gedaan moet/kan worden met de beperkte middelen die er zijn. 
Wel richting een punt op de horizon. 
 
PvdA gaat in op de resultaten op pag. 45. De constateringen zijn hard. Wat betreft de verlaging 
op de CO² uitstoot ligt de gemeente achter op de doelstelling. Duurzame energieopwekking zal 
sneller moeten stijgen en energieverbruik sneller moeten dalen. De fractie streeft een veel 
ambitieuzer klimaatbeleid na dan het college. Zelfs de lage ambities van het college worden niet 
gehaald. Kijk naar de gemeente Woerden waar dit wel lukt. 
Welke concrete maatregelen worden op korte termijn genomen om zowel de CO² uitstoot te 
verlagen als de opwekking van duurzame energie te vergroten? 
Kan het college tot een versnellingsagenda m.b.t. duurzaamheid komen? 
Welke conclusies trekt het college uit het rapport met betrekking tot de achterblijvende 
resultaten in Stichtse Vecht en wat kan de wethouder leren van de beter presterende 
gemeenten uit de benchmark. 
 
ChristenUnie-SGP constateert naast aanbevelingen voor raad en college ook aanbevelingen 
voor de raad alleen. Vraagt daar aandacht voor. Vraagt het college met concrete voorstellen te 
komen voor het op orde brengen van de organisatie en hoe gaan we met alle aanbevelingen 
om.  
 
Wethouder Polman benadrukt dat het raadsvoorstel van de Rekenkamercommissie is en niet 
van het college. De raad heeft de beleidsnota “Op weg naar nieuwe energie” vastgesteld. Daar 
wordt op onderdelen uitvoering aan gegeven. Er is nog geen uitvoeringsplan. In het 
coalitieprogramma zijn ook punten met betrekking tot duurzaamheid opgenomen. Het 
uitvoeringsplan komt eind Q1 van 2023. Daarin worden ook de doelen opgenomen. Hoe gaan 
wij die doelen bereiken en met wie. Hij gaat met een brede klimaattafel aan de slag, met 
verschillende partijen die in Stichtse Vecht actief zijn. De vier hoofdthema’s daarbij zijn: 
opwekking van energie, energietransitie, aardgasvrij en verduurzaming. 
De ambtelijke organisatie is nog niet tot alles in staat. Vraagt de tijd te krijgen om het 
uitvoeringsprogramma op te stellen en uit te voeren. Mede daarom is nog niet puntsgewijs op de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie gereageerd. De ambitie is in het coalitieakkoord 
opgenomen evenals extra budget voor duurzaamheid. Ook over participatie is in het 
coalitieakkoord een paragraaf opgenomen. In het Uitvoeringsplan worden de doelen met de 
bijbehorende middelen opgenomen. Het is de bedoeling van het college om de gereserveerde 
uitvoeringskosten van bijna 4 ton uit het klimaatakkoord mee te nemen naar 2023. 
 
Robert Olieman antwoord met betrekking tot aanbeveling c dat het aan de raad is om aan te 
geven welke informatie de raad van het college wil krijgen. Daarom de aanbeveling om hiervoor 
standaard een paragraaf in het raadsvoorstel op te nemen. 
De aanbeveling onder e gaat over de erkenning van het feit dat de capaciteit een probleem is. 
Als het college dit omarmt leidt dat tot een voorstel van het college om middelen beschikbaar te 
stellen voor uitbreiding. Het is aan de raad om dat goed te keuren. 
 
De voorzitter zal het verzoek van GroenLinks voor een raadsconferentie via de griffie aan het 
Presidium voorleggen. Hij concludeert dat dit voorstel voor de raad een bespreekpunt is. Lokaal 
Liberaal heeft een amendement aangekondigd en Samen Stichtse Vecht een motie. De 
discussie in de raad gaat dan alleen nog over dit amendement en de motie. 
 

→ Kan als bespreekpunt naar de raad van 1 november 2022. 
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4. Archeologische verwachting- en beleidskaart. 

Samen Stichtse Vecht heeft opmerkingen over het bij de vergaderstukken gevoegde rapport van 
de OdrU. Met welke partners heeft de OdrU gesproken? Vraagt om gespreksverslagen. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt naar de frequentie van het herzien van deze verwachting- en 
beleidskaart. Kaart 2 van de bijlagen is niet goed te lezen. 
 
CDA leest in de zienswijze dat wordt ingegaan op de vondst bij de golfbaan in Loenen. De 
indiener van de zienswijze vindt het jammer dat dit na 1850 niet meer onderzocht wordt. 
Daarnaast staat in de beantwoording van de zienswijze dat de gemeente niet onwelwillend is om 
in bepaalde gevallen onderzoek te laten doen naar bijzondere vondsten na 1850. Vraagt een 
toelichting hierop. 
 
BVNL geeft steun aan alles wat bijdraagt aan het behoud van het Nationaal Erfgoed. 
 
Wethouder Wisseborn antwoordt dat hij niet weet wie door de OdrU geïnterviewd zijn. Stelt 
Samen Stichtse Vecht voor hier schriftelijk vragen over te stellen. Het is niet zo dat zodra er iets 
in de grond gevonden wordt het beleid wordt herzien. Bij de vondst van bommen of iets 
dergelijks wordt dat uiteraard onderzocht. Dat laatste keer dat dit beleid is herzien was in 2010. 
Het college vindt zeker niet dat er na 1850 niets meer onderzocht hoeft te worden. Na die tijd 
zijn er inmiddels zoveel bronnen bekend dat archeologisch onderzoek niet veel aanvullende 
waarde heeft. Dat wil het college dus niet verplicht stellen aan initiatiefnemers van bouw- en 
ontwikkelingsplannen. 
Het bouwen van woningen heeft zeer hoge prioriteit in Stichtse Vecht, dan is het niet handig om 
een verplichting tot archeologisch onderzoek op te leggen. Indien dat wel het geval zou zijn dan 
worden sociale huurwoningen vele malen duurder. 
 

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

5. Bestemmingsplan de Vecht. 
De voorzitter meldt dat de fractie van GroenLinks afwezig is bij dit agendapunt. 
Vervolgens loopt hij de memo’s naar aanleiding van de commissievergaderingen van 
21 september en 5 oktober puntsgewijs door en welke amendementen en moties daarbij zijn 
opgesteld: 
21 september 2022: 

1. Groene oeverzones / natuurvriendelijke oevers 
Hiervoor heeft de fractie van Streekbelangen de amendementen A C9 met betrekking tot de 
jaagpaden en A C10 over de groene oeverzones / natuurvriendelijke oevers opgesteld. 
De fractie geeft een toelichting op beide amendementen. 
 

2. Passagiersschepen en bezoekersligplaatsen 
Hiervoor heeft de fractie van de VVD amendement A C4 opgesteld. 
De fractie geeft een toelichting. 
 

3. Afmeervoorziening historische schepen 
De fracties van de VVD en Lokaal Liberaal hebben hiervoor amendement A C5 opgesteld. 
De fractie van de VVD geeft een toelichting hierop. 
D66 vraagt of het mogelijk is dat voor het afmeren van historische schepen vergunning 
aangevraagd moet worden. Zo ja, kan dit dan aan het amendement worden toegevoegd. 
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4. Kajuiten en kajuithoogte 

Hiervoor heeft Lokaal Liberaal amendement A C1 opgesteld. Is mede ondertekend door 
CDA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en de VVD. Is toegelicht in de vergadering 
van 5 oktober. 
 

5. Steigers en meerpalen 
Hiervoor heeft Streekbelangen amendement A C2, afwijkingsregels steigers woonschepen, 
en motie M C2, afwijkingsregeling voor steigers woonschepen, opgesteld. 
Het amendement is inmiddels mede ondertekend door Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal 
en het CDA. De motie is inmiddels mede ondertekend door Het Vechtse Verbond, D66 en 
het CDA. 
Het amendement en de motie zijn eerder toegelicht in de vergadering van 10 oktober. 
D66 vraagt of de in motie M C2 genoemde punten in de Keur moeten worden opgenomen. 
 

6. Drijvende steigers en vlotten 
Hiervoor heeft de VVD amendement A C3 opgesteld. De VVD geeft een toelichting hierop. 
D66 vraagt naar de exacte definitie van drijvende steigers. VVD komt daarop terug. 
ChristenUnie-SGP geeft mee om dan ook te kijken naar een toevoeging van: “voor de hele 
Vecht”. 
Lokaal Liberaal vraagt of er voor bestaande drijvende steigers een overgangsrecht is. 

 
5 oktober 2022 
1. Passagiersschepen en bezoekersligplaatsen 

Hiervoor heeft D66 amendement A C6, wijzigen planregels voor maximale lengte en hoogte 
passagiersschepen, opgesteld. D66 geeft hier een toelichting op. 
 

2. Kajuiten en kajuithoogte 
Zie punt 4 van de memo naar aanleiding van de vergadering 21 september. 
 

3. Recreatief gebruik van de Vecht 
Hiervoor heeft de SP amendement A C7, regeling recreatieve steigers en motie M C1, de 
Vecht is er voor ons allemaal, opgesteld. De SP geeft een toelichting op het amendement. 
De motie is al toegelicht op 10 oktober. Indien het amendement wordt aangenomen heeft de 
fractie geen behoefte meer aan de motie. 
 

4. Ambtshalve technische verbeteringen 
De voorzitter wijst op de voorgestelde ambtshalve wijzigingen. Vraagt of de commissie ermee 
kan instemmen dat het college deze in het bestemmingsplan overneemt. 
De commissie stemt hiermee in. 
 
Streekbelangen heeft, samen met het CDA, voor de 10% marge regeling amendement A C8 
opgesteld. Streekbelangen geeft een toelichting hierop. 

 
Wethouder Polman gaat in op de amendementen en moties. Hij ziet motie M C2 van 
Streekbelangen over de afwijkingsregeling voor steigers woonschepen in de Vecht liever 
algemener van strekking. Met betrekking tot amendement A C6 van D66 geeft hij aan dat in het 
vorige bestemmingsplan veel ligplaatsen voor passagiersschepen waren opgenomen. Dat is nu 
teruggebracht. Een salonboot is een type passagiersschip. Om dat als uitgangspunt te nemen is 
wellicht niet verstandig. In het algemeen geeft hij mee dat het moeten aanvragen van een 
vergunning weer voor extra regels en extra werk zorgt. Hij kan meegaan met de 
amendementen, met uitzondering van amendement A C6 van D66 en amendement A C7 van de 
SP. 
 



 

Pagina 7 van 7 
 

 

De voorzitter vraagt om richting de raadsvergadering tijdig aan de griffie door te geven als er 
mede-indieners zijn en eventuele tekstuele aanpassingen. 
Er komt nog een memo naar aanleiding van de commissievergadering van 10 oktober met 
betrekking tot het Heerlijk visrecht. 
 
CDA geeft aan dat zij het initiatief zullen nemen om voor het Heerlijk visrecht een amendement 
op te stellen. 
 
De voorzitter concludeert dat dit bestemmingsplan een bespreekstuk voor de raad is, waarin de 
discussie beperkt kan worden tot de hoofdlijnen en de opgestelde amendementen en moties. 
 

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

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur. 
 
 

 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-10-2022 
MdJ 
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