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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
29 november 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Frank Venus 1 t/m 4 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 5 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer 6 en 7 
VVD Bas van Schaik 1 t/m 4 
VVD Jeffrey van Vrouwerf 5 t/m 7 
D66 Mark Tasche 1 t/m 7 
GroenLinks André Hofman 1 t/m 7 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 7 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 7 
PvdA Victor Koppelmans 1 t/m 7 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 7 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 7 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 7 
BVNL Daniël Bekkers 1 t/m 7 
 
Burgemeester en Wethouders 
Arjan Wisseborn VVD 3 t/m 7 
 
Tevens aanwezig 
Chantal Brons Jurist Bedrijfsvoering Leefomgeving, 5 
 Regievoerder OdrU 
Lau Bosse Strategisch adviseur mobiliteit 6 
 
Afwezig 
Het Vechtse Verbond 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

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

3. Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
De commissie stemt in met het voorstel. 
 
Vragen zijn gesteld over het weerstandsvermogen en het informeren van de raad. 
 
Lokaal Liberaal ziet niets terug van een controle en vindt de zienswijze te lief geformuleerd. Mag 
strakker en duidelijker geformuleerd. 
 
Streekbelangen en ChristenUnie-SGP vragen aandacht voor het kostenaspect. 
 
Wethouder Wisseborn antwoordt dat hij de raad actief zal blijven informeren. Zowel in het AB als 
in het DB wordt het kostenaspect goed in de gaten gehouden. Over het bedrag van 1,6 miljoen 
is consensus bereikt. 
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De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december 2022. 
 

4. Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 
De commissie stemt in met het voorstel. 
 
BVNL stelt vragen over de transitiekosten van de gemeente Wijdemeren en over het 
weerstandsvermogen. 
 
CDA geeft mee om in het DB alert te blijven op het evenwicht tussen beleid en uitvoering. Dat is 
kwetsbaar. 
 
Samen Stichtse Vecht sluit zich daarbij aan. 
 
Wethouder Wisseborn antwoordt dat op pagina 3 van het raadsvoorstel de transitiekosten van 
Wijdemeren staan. Dat is een kleine post van slechts 2%. 
Voor alle personeelsleden is per 1 januari 2023 een oplossing gevonden. 
 
Pim van Rossum doet als AB lid een oproep aan de commissieleden hem vooral concrete 
punten mee te geven over zaken die anders moeten. 
 
Wethouder Wisseborn noemt de handhaving en de Cabomba, een exotisch waterplantje, 
onderwerpen die op de kaart gezet kunnen worden. 
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december 2022. 
 

5. Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht. (OdrU) 
De commissie stemt in met het voorstel. 
 
VVD constateert een forse stijging van het uurtarief. Deelt de zorgen over de kostenontwikkeling 
naar aanleiding van de uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Geeft de suggestie mee 
om hiervoor direct rekening te houden met meerdere scenario’s.  
 
ChristenUnie-SGP en Streekbelangen vragen zich af welke diensten van de OdrU worden 
afgenomen en of deze dan wel noodzakelijk zijn. 
 
D66 sluit zich aan bij de woorden over de stijging van de kosten. Leest in de 
programmabegroting van Stichtse Vecht dat de kosten voor de OdrU gelijk blijven. Gaat er dus 
vanuit dat er voor 12% minder diensten worden afgenomen. Zo niet, hoe worden de kosten dan 
gedekt? 
 
Samen Stichtse Vecht stelt voor om tijdens een informatieve commissie de commissieleden te 
informeren over het werk van de OdrU. 
 
Wethouder Wisseborn legt uit dat in een vroeg stadium al de tarieven voor 2023 zijn vastgesteld. 
Op dat moment is er minder zicht op de toename van kosten. Daardoor kunnen wij nu en in 
2023 een te laag tarief betalen ten opzichte van het voorgestelde tarief voor 2024. Aan een 
vastgestelde programmabegroting gaat hij niets meer wijzigen. Als de Kadernota voor 2024 door 
de raad wordt vastgesteld, kan hij hiermee wel rekening houden in de programmabegroting voor 
2024. 
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Van de OdrU worden de wettelijke taken afgenomen zoals vergunningproblematiek, handhaving, 
etc. Ook de controle op energielabels voor gebouwen is een wettelijke taak en voert de OdrU uit 
voor de gemeente. 
Zowel in het AB, DB als de auditcommissie, waar hijzelf voorzitter van is, is heftig 
gediscussieerd over de verhoging van het uurtarief. Met name bij de kleine gemeenten wordt de 
financiële nood hoog. 
Zowel in het AB als in het DB is over de verschillende scenario’s voor de invoering van de 
Omgevingswet beleidsmatig gesproken. De datum van invoering schuift steeds weer door. Het is 
lastig daarop te anticiperen. De OdrU is ook nog niet helemaal klaar voor de invoering van de 
Omgevingswet. Op voorhand is geen keuze gemaakt voor een scenario. Dit kan nog 
verschillende kanten op gaan. 
Aan het uurtarief kan hij niets veranderen. Hij kan wel naar de opdracht voor het takenpakket 
kijken. Hij zal de tip over het expliciet opnemen van lopende acties en de financiële 
consequenties hiervan ter harte nemen. 
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december 2022. 
 

Schorsing van 20.10 tot 20.20 uur 
 

De voorzitter constateert dat op de agenda qua tijdsplanning is ingelopen. Omdat de inspreekster 
voor agendapunt 6, de Startnotitie Mobiliteitsprogramma nog niet aanwezig is, stelt hij voor om eerst 
agendapunt 7, de motie van Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond te behandelen. 
De commissie stemt hiermee in.  

 
7. Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond – Ook historie na 1850 is relevant 

voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart. 
Samen Stichtse Vecht geeft een toelichting op de motie met als dictum: 
draagt het college op: 
1. bij de eerstvolgende actualisatie alsnog het initiële advies opgenomen in het erfgoedrapport 

van de ODRU* om wel de periode na 1850 ook mee te nemen uit te voeren; en deze alsnog 
toe te voegen aan Archeologische Beleids- en Verwachtingenkaarten; 

2. deze actualisatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 2024 te realiseren. 
* Actualisatie archeologische verwachting- en beleidskaart gemeente Stichtse Vecht, ODRU 
Erfgoed rapport 49, Utrecht, 24-03-2021 
 
Streekbelangen geeft aan dat in de Bouwverordening is opgenomen dat bij het realiseren van 
bouwwerken op verdachte locaties historisch onderzoek moet plaatsvinden. Vindt de motie geen 
toevoeging voor de beleids- en verwachtingenkaart. Alles wordt geïnventariseerd en opgeslagen 
in archieven en de provincie is lid van de organisatie die deze archieven beheert. Alle informatie 
is op te vragen. Zal de motie niet steunen. 
 
PvdA ondersteunt het historisch belang. Echter na 1850 is er veel vastgelegd. Dat is de 
overweging om die periode niet op te nemen. Begrijpt de overweging van de indieners van de 
motie niet. 
 
D66 ziet de noodzaak van de motie niet. Heeft begrepen dat de documentatie voor de periode 
na 1850 op orde is. 
 
BVNL wil de motie mede indienen. 
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CDA wil niet elk bouwplan stilleggen voor als er mogelijk iets gevonden zou kunnen worden. Ziet 
de motie aan de ene kant als een belemmering, aan de andere kant ook als waardevol. De 
fractie heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Vooralsnog wordt de motie niet gesteund. 
 
SP vraagt wat de risico’s zijn als er vondsten worden gedaan die wellicht door Stichtse Vecht 
niet interessant gevonden worden en door de provincie of het Rijk wel. 
 
Wethouder Wisseborn licht toe dat er een actualisatieslag is gemaakt met betrekking tot het 
erfgoed. Het kan natuurlijk altijd dat er vondsten worden gedaan die de periode na 1850 
inkleuren. Het college maakt echter een bredere afweging. Voor de Hollandse Waterlinie gelden 
sowieso verplichtingen om archeologisch onderzoek te doen. Zou je echter aan de voorkant 
verplichtingen voor het doen van archeologisch onderzoek gaan opleggen aan ontwikkelaars of 
woningbouwcorporaties bij het realiseren van bouwplannen op gronden waar dat mogelijk is, 
dan werkt dat kostenverhogend. Kan zelfs doorslaggevend zijn bij het cancelen van 
bouwplannen. En dat wil het college niet. 
 

→ De voorzitter vraagt Samen Stichtse Vecht tijdig aan de griffie te laten weten of de motie wel of 
niet voor de raad geagendeerd kan worden. 
 

6. Startnotitie Mobiliteitsprogramma. 
Mevrouw T. Timmers spreekt in namens de Fietsersbond, afdeling Stichtse Vecht. Zij vraagt de 
voet-/fietsbrug over de Nieuwe Wetering, parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal, in 
Nieuwersluis te vervangen. Dit bruggetje is te steil voor fietsers. Vanuit de provincie is co-
financiering mogelijk. 
 
VVD vindt de startnotitie positief en toekomstbestendig. Gaat in op de zes genoemde doelen: 
veiligheid, duurzaam/schoon, toegankelijk voor iedereen, bereikbaar voor iedereen, data 
gedreven en doorstroming. De visie mag scherper geformuleerd met meer nadruk op de vrijheid 
om mobiliteit in te vullen. Rekening houden met maatwerk. Ziet de participatie tegemoet. 
 
Lokaal Liberaal kan zich in grote lijnen aansluiten bij de woorden van de VVD. Wil wel alle 
vrijheid hebben om per beleidsnota nog keuzes te kunnen maken. Wil ook mogelijkheden bieden 
voor andere vormen van mobiliteit. Er wordt ingezet op duurzame maatregelen, maar mist het 
feit dat auto’s niet zullen verdwijnen. Vraagt hier wel aandacht voor. In dit kader ook aandacht 
voor het verbreden van wegen, straatverlichting en groenvoorziening. 
Vraagt aandacht voor participatie met een goede communicatie. 
Vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de voet-/fietsbrug over de Nieuwe Wetering. 
 
SP concludeert dat ambities en prioriteiten nog worden ingevuld. Wanneer komt het plan van 
aanpak? Gaat in op de relatie tussen werkgelegenheid en drukte op de weg. Vindt Stichtse 
Vecht meer een forenzen gemeente. Het openbaar vervoer heeft prioriteit 1. Wil het OV 
terugbrengen in publieke handen. Kan de wethouder hierover het gesprek aangaan met de 
provincie? Vraagt aandacht voor handhaving van de snelheid op het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
CDA vraagt zich af hoe inwoners in de toekomst knelpunten aan de gemeente kunnen 
doorgeven. Wat data gedreven betreft wil de fractie ervoor waken dat verkeerde conclusies 
getrokken worden voor wegen in het buitengebied die weinig gebruikt worden. De combinatie 
data en veiligheid vindt de fractie erg belangrijk. Vraagt daar meer aandacht voor. 
 
GroenLinks gaat in op veiligheid, toegankelijkheid en gezondheid. Pleit ervoor om eerst de 
infrastructuur op orde te hebben alvorens nieuwe woningen worden opgeleverd. Geen 
vrachtverkeer door woonwijken. Het openbaar vervoer is momenteel slecht. Moet meer 
betrouwbaar worden. Het autoverkeer moet teruggedrongen worden. Vraagt om voldoende 
laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren. Pleit voor meer op de fiets en dus meer 
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doorfietswegen. Vraagt rekening te houden met WHO-normen bij het opstellen van het 
Mobiliteitsprogramma. Vraagt of de wethouder contact heeft met Stedin over beschikbaarheid op 
het net. Vraagt het Mobiliteitsprogramma Smart op te stellen. Is rekening gehouden met 
sluipverkeer? Hoe wordt de oost-west verbinding verbeterd? 
 
Samen Stichtse Vecht sluit zich aan bij de vraag om het Mobiliteitsprogramma Smart op te 
stellen. Kaders bij geluidsnormen mogen concreter gesteld worden. De tekst over inclusie is te 
vrijblijvend. Hoe wordt de participatie uitgevoerd? Wanneer komt voorstel, inclusief de 
participatie, naar de raad? 
 
PvdA vindt de toegankelijkheid van het openbaar vervoer belangrijk, evenals het vasthouden 
aan de regiotaxi. Gaat in op de concretisering van de doelstellingen. Andere belangrijke 
onderdelen voor de fractie zijn duurzaamheid en veiligheid en het splitsen van het auto- en 
fietsverkeer. Vraagt om op relatief korte termijn te komen met een zo concreet mogelijk 
Mobiliteitsprogramma, met een snelle participatie. 
 
ChristenUnie-SGP vraagt om hoofdstuk 3 uit de startnotitie, Visie en Doelen (nu op pagina 11) in 
het document naar voren te halen. Is voor de doelen veiligheid, duurzaam/schoon en bereikbaar 
voor iedereen. Ziet de uitwerking tegemoet. 
 
Streekbelangen gaat in op de 6 doelen uit de startnotitie. Participatie is een belangrijk 
onderdeel. Gaat in op de veiligheid voor fietsers. Er is veel overlast van groepen wielrenners en 
elektrische fietsen. Is voorstander van een fietssnelweg. Vraagt een reactie van de wethouder 
op de inspraak van mevrouw Timmers. Wacht de participatie af. 
 
D66 vindt het nog onduidelijk wat zij kunnen verwachten. Komen er afzonderlijke nota’s 
duurzaam vervoer en parkeerbeleid of komen er nota’s per kern met bijbehorende 
uitvoeringsprogramma’s? Vraagt om het plan van aanpak gelijk mee te sturen met het 
programma. Dan is ook meteen het proces duidelijk. Hoe wordt de participatie aangepakt en hoe 
verloopt dit proces? 
Leest in de notitie onder andere dat het huidige beleid tot inconsistent handelen leidt en dat 
ambtenaren alleen maar bezig zijn met individuele klachten en wensen. Hij mist hier concrete 
voorbeelden van. Voor de fractie is het onduidelijk wat het probleem is en waar de notitie een 
antwoord op is. 
De zes genoemde doelen zijn eigenlijk meer denkrichtingen waar oplossingen voor gevonden 
moeten worden.  
 
BVNL vindt de startnotitie algemeen gesteld en kan van toepassing zijn op alle gemeenten in 
Nederland. Wacht de nadere uitwerking af. 
 
De voorzitter geeft aan dat het Mobiliteitsprogramma in Q2 van 2023 naar de raad komt. 
 
Wethouder Wisseborn antwoordt dat op basis van input een extern bureau verder invulling geeft 
aan het Mobiliteitsprogramma. Dat komt in Q2 2023 naar de raad. Dan is er voor de raad nog 
alle ruimte om aan de knoppen te draaien. Dan kan worden aangegeven hoe gedetailleerd het 
programma moet zijn. Detaillering per kern gaat te ver. Aan het verlagen van de snelheid op de 
N230 wordt gewerkt. Verbreding van de N201 is niet wenselijk. Het wegennet in Stichtse Vecht 
leent zich in het algemeen niet voor verbreding. Het handhaven van de snelheid op het 
Amsterdam-Rijnkanaal gebeurt, naar tevredenheid, door Rijkswaterstaat. Hij is in U16-verband 
in gesprek met de provincie over het nieuwe contract voor het openbaar vervoer. Dit wordt in de 
markt weggezet. Inwoners kunnen knelpunten via fixi-meldingen doorgegeven. Deze worden 
opgepakt en, indien van toepassing, doorgezet naar externe partijen. Meten is weten. Er is 
onvoldoende data beschikbaar om goede afwegingen te kunnen maken. Er wordt over langere 
periodes gemeten. Het belang van doorstroming is opgenomen in de randvoorwaarden. Voor 
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alle door GroenLinks naar voren gebrachte punten is aandacht. Naar de infrastructuur wordt bij 
woningbouwplannen gekeken. Met betrekking tot de vraag over het gebruik van de WHO-
normen, geeft hij aan dat de wettelijke normen basis zijn voor het beleid. Stedin heeft niets te 
maken met het Mobiliteitsprogramma. De uitbreiding van het hoogspanningsstation bij Kortrijk is 
voor de provincie. Dat is van Tennet. De oost-west verbinding heeft betrekking op de fietsbrug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal. De veerpont blijft in bedrijf totdat de fietsbrug gerealiseerd is. 
Inclusie/toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van het Mobiliteitsprogramma. 
Participatie rondom het Mobiliteitsprogramma loopt via het inwonerspanel. Er is op dit moment 
niet voorzien in een afzonderlijke participatienota. Zodra er beleidsnota’s aan het 
Mobiliteitsprogramma worden toegevoegd, zal daarvoor ook participatie plaatsvinden. 
Is niet van plan het hoofdstuk over de visie en doelen naar voren te halen. De van Dom tot Dam 
route is voor snelfietsers. Het wel of niet vervangen van de fietsbrug over de Nieuwe Wetering 
wacht op duidelijkheid van Rijkswaterstaat. Hij komt hier schriftelijk op terug. 
Er komt geen plan per kern. Er wordt wel verschil gemaakt tussen hoogstedelijk en laagstedelijk 
gebied. Het huidige GVVP geeft onvoldoende houvast om keuzes te kunnen maken voor een 
consistent beleid. 
De beoogde duur van het Mobiliteitsprogramma is 10 jaar. Wellicht kan na 3 tot 5 jaar bekeken 
worden of eerdere actualisatie gewenst is. De zes genoemde doelen zijn niet geprioriteerd. 
 
Samen Stichtse Vecht meldt dat zij wellicht met een amendement komen. 
 
De voorzitter concludeert dat dit als hamerstuk naar de raad kan, onder voorbehoud van het 
mogelijk indienen van een amendement door Samen Stichtse Vecht. 
 
Mevrouw Timmers maakt gebruik van het slotwoord. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december 2022. 
 
Toezegging wethouder Wisseborn: 
schriftelijk terugkomen op de vraag van commissieleden en inspreekster over het wel of niet 
vervangen van de voet-/fietsbrug over de Nieuwe Wetering. (Lokaal Liberaal en Streekbelangen) 

 
De voorzitter straat stil bij het vertrek van raadsadviseur Marijke de Jong. Zij gaat met prepensioen. 
Hij bedankt haar voor de jarenlange, prettige, ondersteuning van de commissievoorzitters en 
overhandigt haar, namens het Presidium, een boeket bloemen. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-11-2022 
MdJ 
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