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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
6 december 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 

 
Aanwezig Agendapunten 

Voorzitter Lukas Burgering 

Raadsadviseur Brent Wijshijer 

 
De leden 

Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 5 

Lokaal Liberaal Jos van Nieuwenhoven 6 t/m 9 

VVD Jeffrey van Vrouwerf 1 t/m 5 

VVD Mischa de Wit 6 t/m 9 

D66 Rens Ulijn 1 t/m 5, 7 en 8 

D66 Birgitta Kramer 6, 9  

GroenLinks Marja van Gaalen 1 t/m 6, 8 en 9 

GroenLinks André Hofman 7 

Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 9 

CDA Pim van Rossum-Rengelink 1 t/m 9 

PvdA Victor Koppelmans 1 t/m 9 

ChristenUnie-SGP Johan Boele 1 t/m 6 

ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 7 t/m 9 

Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 9 

SP Ton Goudriaan 1 t/m 9 

BVNL Daniël Bekkers 1 t/m 9 

Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 9 

 
Burgemeester en Wethouders 

Dick Polman D66 1 t/m 6 

Frank van Liempdt Lokaal Liberaal 7 t/m 9 

 

Tevens aanwezig 

Raphael van der Veer Planoloog 7 

 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

De voorzitter inventariseert of er korte vragen zijn over het ter kennisnamepunt 

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2022. Dit komt als bestemmingsplan nog terug naar de 

raad. 

 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen 

Niemand heeft zich voor het spreekrecht gemeld. 

 

4. Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Breukelen 2023 - 2027 
De commissie stemt in met het voorstel. 

 
Vragen zijn gesteld over het informeren en betrekken van inwoners en de mogelijkheden voor een 
BIZ in andere kernen. 
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Wethouder Polman antwoordt dat de verordening gepubliceerd wordt, waarmee bewoners in kennis 
zijn gesteld van de BIZ. De wethouder geeft aan dat ook andere kernen (als Maarssenbroek en 
Loenen) een BIZ kunnen oprichten. Het uitgangspunt is ‘van ondernemers, voor ondernemers’. Hij 
komt binnenkort terug op het ondernemersfonds. De stadsmanager is niet in dienst bij de gemeente 
Stichtse Vecht. 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan.  

 

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

5. Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Hart van Maarssen 2023 - 2027 

De commissie stemt in met het voorstel. 

 

Geen woordvoering namens de fracties. 

 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 

 

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

 

6. Verlenging subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid. 

De commissie stemt in met het voorstel. 

 

D66 is benieuwd naar de inzet van de subsidie tot nu toe en vraagt of de regeling verruimd wordt 

gedurende de actualisatie. 

 

BVNL vraagt hoe zinvol het is om de regeling in te voeren zonder dat rekening wordt gehouden met 

landelijke beperkingen zoals stikstof, aansluitingen op het net en personeelstekorten in vrijwel iedere 

sector. 

 

De wethouder geeft aan dat de nieuwe regeling in samenhang met nieuwe uitvoeringsprogramma 

richting het einde van Q1 2023 zal worden opgesteld. 

 

De 25.000 euro komt volgens de wethouder uit werkbudgetten die reeds beschikbaar zijn. Wethouder 

Polman geeft aan kritisch te kijken naar nut en noodzaak budgetten uit de regeling. 

 

De wethouder is bereid te kijken naar bijdragen, dit kan volgens hem commitment geven. 

 

De wethouder geeft in reactie op vragen BVNL aan dat het plan zinvol is. 

 

PvdA vraagt naar commitment voor inwoners die eigen bijdrage niet kunnen betalen. Wethouder 

geeft aan te kijken naar een lage drempel. 

 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 

 

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

 

Schorsing van 19.55 tot 20.20 uur. 

 

7. Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg 86-88 in Tienhoven 

Inspraak: 

Inspreker Loek Barte betoogt dat hij in een eerder stadium aanvraag heeft gedaan voor een 

zonneveld, welke in 2019 is teruggetrokken op advies van jurist. Inspreker geeft aan dat gemeente 

uiteindelijk niet geïnteresseerd was in gesprekken. Inspreker vindt dat het bestemmingsplan geen 

verbetering voor omwonenden oplevert. 

 

Inspreker Jannie de Groot:  
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Inspreker geeft aan dat er vrij uitzicht was, de woning is hierop ingericht. Het mooie stuk naast de 

woning is verdwenen. Sinds 2021 weiland met intensieve teelt. Natuur, privacy, woongenot worden 

volgens inspreker ontnomen. Er komen vier grote huizen, die volgens inspreker tot overlast zullen 

leiden. Inspreker geeft aan bij doorgang van het plan te moeten wijken voor een verdienmodel van 

ondernemer die gesteund wordt door gemeente. Inspreker roept op tot het heroverwegen van het 

voorliggende plan. 

 

Inspreker Peter Kolkman: 

Participatie liet te wensen over. Er was enkel een toelichting. Het is volgens de inspreker een ‘mooi’  

plan, maar niet ‘ons’ plan. Als het kan volgens spelregels, moet het dan ook? Rust, privacy, vrijheid 

zegt inspreker kwijt te zijn en hij pleit ervoor een halt toe te roepen aan deze invulling. 

 

Inspreker Gerard de Rijk:  

Inspreker geeft aan dat een MER-procedure is omzeild en verwijst naar gebrekkig onderzoek en 

voorbereiding op brandgevaar zonnepanelen.  

Inspreker geeft aan dat Ruimte voor Ruimte-regeling uitgaat van bedrijfseindiging. Dit is volgens hem 

hier niet het geval. 

 

Inbreng fracties: 

Samen Stichtse Vecht vraagt naar de aard van mantelzorgwoningen en of deze specifiek voor eigen 

inwoners zijn. Wie voldoet aan deze eisen om hierin te wonen en hoe wordt voorkomen dat te 

bouwen woningen verkeerd gebruikt worden. 

De fractie vraagt tevens naar een gesprek tussen wethouder met inspreker Barte betreffende de 

weigering van eerdere exploitatie-aanvraag van een zonneveld. Vraag aan wethouder is waarom er 

geen MER is uitgevoerd. De fractie komt met een standpunt in de raad. 

 

VVD stemt in met het voorstel. 

 

D66 stelt vragen over de keuze voor het toestaan zonneveld in open landschap en over betrouwbaar 

bestuur. Participatie is wel geweest maar kennelijk niet zo ervaren. 

 

GroenLinks stelt vragen over het aantal te bouwen woningen en eerdere geweigerde plaatsing van 

zonnevelden. 

 

Het Vechtse Verbond stelt vragen over participatie van omwonenden en stemt in met het voorstel. 

 

Lokaal Liberaal stelt dat nieuwe (mantelzorg)woningen doorstroming op de markt bevordert en stemt 

in met het voorstel. 

 

SP stelt dat er wat betreft realisatie zonnevelden niet voldoende is gerealiseerd door de gemeente.  

Voorts stelt de fractie dat het plan onbetaalbare woningen creëert voor de meeste inkomens van 

onze gemeente. De fractie is tegen het wijzigen van het bestemmingsplan. 

 

PvdA is voorstander van zonneweiden in het kader van de energietransitie. De fractie stelt dat het 

onderdeel sociale woningbouw niet terugkomt in dit plan. De fractie heeft vragen aan de wethouder 

over het participatietraject. 

 

CDA is geen voorstander van bouw van woningen in dit segment. De combinatie met vier grote 

woningen is niet wenselijk. 

 

ChristenUnie-SGP heeft vragen over de invulling van het plangebied en komt met standpunt in de 

raad. 

 

Streekbelangen heeft vragen over de bouwgrootte en over de sloop van de bedrijfsbebouwing. 
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Wethouder van Liempdt beantwoord vragen over mantelzorgwoningen, deze zijn bestemd voor de 

eigenaren van de te bebouwen kavels en zijn daarin geïntegreerd. De wethouder stelt dat bij 

verkeerd gebruik de gemeente handhavend op kan treden. 

 

Samen Stichtse Vecht stelt vragen die technisch van aard zijn over de vergunning van de 

mantelzorgwoning. De wethouder geeft aan deze vraag schriftelijke te beantwoorden. 

 

De wethouder geeft aan dat na toetsing door de ODRU een MER niet nodig bleek, ook wettelijk was 

dit niet nodig. Het college nam dit advies over. 

Hij stelt dat er wel degelijk participatie is uitgevoerd, de uitkomst van deze participatie kan volgens de 

wethouder mogelijkerwijs niet bevredigend zijn voor stakeholders. 

Hij stelt dat beschuldigingen van de insprekers onterecht zijn. 

 

In reactie op vraag m.b.t. teruglevering van zonne-energie geeft wethouder aan dat dit voor 

initiatiefnemer niet onbespreekbaar is. Op dit moment is echter niet duidelijk hoeveel teruglevering er 

zal zijn. Dit zal pas in 2026 blijken. 

 
De heer Barte, mevrouw de Groot en de heren Kolkman en de Rijk maken gebruik van het slotwoord. 
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als bespreekstuk naar de raad kan. 

 

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

 

Toezegging wethouder van Liempdt: 

De vraag van Samen Stichtse Vecht over de vergunning van de mantelzorgwoning schriftelijk 

beantwoorden voor de raad van 20 december. 

 

8. Wijzigen ontwikkelstrategie en grondexploitatie woonontwikkeling Haarrijnweg 5 in 

Maarssen 

Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal, CDA, ChristenUnie-SGP, Streekbelangen en VVD stemmen 

in met het voorstel. 

 

BVNL vraagt of zittende bewoners het eerste recht op koop hebben als Portaal middenhuur gaat 

verkopen en stemt in met het voorstel. 

 

GroenLinks geeft aan moeite te hebben met het inkorten van de beklemmingstermijn van 15 jaar 

naar 10 jaar. Waar gaan we naartoe als we hier een akkoord op geven? 

 

SP stelt dat het plan een gemiste kans is.  

 

D66 vindt het terugbrengen van de beklemmingstermijn een problematisch element.  

 

Wethouder van Liempdt geeft een korte toelichting: 

Het is de wens van Portaal om de beklemmingstermijn te stellen op 10 jaar. Het is een herzien 

uitgangspunt Portaal n.a.v. hun rekenmodel en het is volgens de wethouder niet de intentie van 

Portaal om die woningen na 10 jaar te verkopen. 

 

Samen Stichtse Vecht heeft vragen over de beklemmingstermijn en stemt in met het voorstel. 

 

PvdA spreekt zorg uit over verlaging van de beklemmingstermijn. Spreekt ook belang van snel 

bouwen uit. 
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Wethouder van Liempdt kan de vraag van BVNL betreffende de zittende bewoners niet 

beantwoorden. Dit is volgens hem nu niet aan de orde. 

 

De wethouder stelt in reactie op de vragen over de beklemmingstermijn dat Stichtse Vecht de termijn 

van 15 jaar nodig acht. Portaal is niet van plan de middenhuurwoningen te koop te zetten. Het is 

slechts voor het rekenmodel gebruikt. 

Het risico van het vasthouden aan 15 jaar is dat het bestuur van Portaal niet akkoord gaat met 

realisatie van middenhuur. De wethouder geeft aan dat als alternatief de gemeente deze kavels zelf 

kan aanbesteden. De wethouder benadrukt dat dit veel tijd en risico’s met zich mee zou brengen. 

Het gaat het college om een woningbouwimpuls. 
 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 

 

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

 

9. Nota bodembeheer werkgebied Omgevingsdienst regio Utrecht 

D66 maakt opmerkingen over de aanstaande Omgevingswet. Verantwoordelijkheden gaan van de 

provincie naar gemeente. D66 vraagt of het college zich bewust is van het feit dat de gemeentelijke 

verantwoordelijkheden breder worden dan hoe ze in de voorliggende nota zijn opgenomen. 

D66 wil weten welke gevolgen er zijn voor implementatie Omgevingswet.  

 

CDA neemt n.a.v. de tijdens de vergadering ontvangen beantwoording van vergadervragen de 

uiteindelijke standpuntbepaling terug naar de fractie, maar de fractie verwacht in te kunnen stemmen. 

 

Het Vechtse Verbond geeft het belang van de samenstelling van de grond mee aan het college. Deze 

borging vindt de fractie op dit moment niet terug in de stukken. 

 

SP wil weten of de effecten van de bruidsschat meegenomen zijn en spreekt zorg uit over 

baggerstromen door gemeente. 

 

GroenLinks vraagt of in het kader van regionale samenwerking dit voorstel ook voor ligt bij andere 

gemeenteraden in de omgeving. 

 

Wethouder van Liempdt geeft aan dat het de wens is van de 15 samenwerkende ODRU-gemeenten 

om in aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet te komen tot een eenduidig beleid voor 

het toepassen en hergebruiken van grond.  

De verruiming van de verspreidingsafstand voor bagger na implementatie van de Omgevingswet is 

Rijksbeleid. De bruidsschat gaat niet over toepassing van grond. 

 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 

 

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

 

Ter kennisname 

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2022 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23.09 uur. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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BW 


