
Beste Sylvia, Jan en Peter, 
 
Bijgaand de brief die wij vandaag naar omwonenden hebben gestuurd. De brief is afgestemd met de 
firma Zadelhoff en de Bewonerscommissie ‘Onder de Watertoren’. Deze wordt dit weekend 
verspreid bij omwonenden. 
 
Zouden jullie de brief willen agenderen voor het College en de gemeenteraad? Sylvia had het over 
het opnemen van dit stuk via een Raads‐Informatie‐Brief (RIB). Jullie mogen het sowieso integraal 
doorsturen naar alle mensen in de politiek. Dan is iedereen op de hoogte.  
 
Wij hebben in ieder geval weer heel veel zin om de draad op te pakken en gaan er echt iets goeds 
van maken. De sfeer met de bewonerscommissie is constructief en plezierig. 
 
Hartelijke groet en fijn weekend, 
 
Bob 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bob Custers | architect&owner 
+31 35 698 91 35 | custers@vocus.nl |www.vocus.nl  
Bussummergrindweg 1C, 1406 NZ Bussum | Postbus 107, 1400 AC Bussum 
 

 
 
 



 

Aan de omwonenden rondom de Watertoren Breukelen 
(cc College van B&W en Gemeenteraad Stichtse Vecht) 
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Geachte heer, mevrouw,  
 
Graag geef ik een update met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in het project ‘De 
Watertoren in Breukelen’. 
 
Historisch feitenoverzicht (chronologisch): 
 

1. Initiatief 
Het perceel met toren is sinds februari 2019 in eigendom van de Watertoren Breukelen 
BV. Deze onderneming (hierna ‘De BV’) heeft 5 particuliere aandeelhouders. Twee 
daarvan besturen de onderneming, te weten Sjoerd Riedstra en Bob Custers. VOCUS 
treedt op als architectenbureau en is gespecialiseerd in transformatie van watertorens.  

 
2. Missie 

De missie van de initiatiefnemers is het gemeentelijk monument weer nieuw leven in te 
blazen en zorgvuldig te transformeren tot een duurzaam woongebouw. Daarbij moet de 
instandhouding van de toren voor de lange termijn kunnen worden geborgd. 

 
3. Plan VOCUS 

Het plan van architectenbureau VOCUS gaat uit van 5 koopwoningen (van ca. 150 m2) 
en een commerciële ruimte op de begane grond en de 1e verdieping van de watertoren. 
Dit plan is op 24 januari 2020 ingediend als vooroverlegplan bij de Gemeente Stichtse 
Vecht.  

 
4. Besluit gemeente 

De Gemeente Stichtse Vecht heeft op 6 november 2020 positief gereageerd op het 
vooroverlegplan van VOCUS. Dit is per brief bevestigd. 

 
5. Vergunningsaanvraag plan VOCUS 

Op 31 december 2020 heeft VOCUS de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
verbouwing van de watertoren (referentienummer: 4956275) ingediend bij de gemeente 
Stichtse Vecht.  

 



 

6. Verzoek tot overname watertoren 
Vervolgens is deze aanvraag op 12 januari 2021 weer ingetrokken en door de 
initiatiefnemers vrijwillig stopgezet. Reden hiervoor was het ‘overname-voorstel’ van 
Albert Ruimschotel, voorzitter van de bewonerscommissie. Hij stelde op 8 november 
2020 voor de toren over te nemen en een alternatief plan te ontwikkelen, tegen betaling 
van alle kosten. Na diverse overleg ging de BV op 12 januari 2021 akkoord met het 
inlassen van een pauze van een half jaar, waarin de bewonerscommissie ‘Onder de 
Watertoren’ met omwonenden de tijd zouden krijgen een alternatief plan te maken en een 
investeerder te vinden. Indien dit zou slagen, was de BV bereid de toren te verkopen, 
tegen betaling van de gemaakte kosten, zonder winstoogmerk. Als dit omwonenden niet 
zou lukken, zouden zij afzien van verder bezwaar tegen de ontwikkeling van VOCUS. Op 
11&12 januari 2021 ondertekenden 25 huishoudens de volgende verklaring:  
 

Ondergetekende stemt in met afzien van bezwaar tegen de vergunningsverlening 
voor de bouw van 5 appartementen in de watertoren Breukelen door VOCUS. Dit 
onder de voorwaarde dat VOCUS tot 1 juli 2021 aan de belangengroep ‘Onder de 
Watertoren’ de gelegenheid biedt de watertoren van VOCUS te doen kopen, 
tegen aan VOCUS en belangengroep bekende financiële voorwaarden.  
 

7. Plan omwonenden / Zadelhoff 
Vervolgens verdwenen Riedstra en Custers een half jaar uit beeld. De omwonenden 
kozen de firma Zadelhoff als nieuwe investeerder/ontwikkelaar. Tot de zomer van 2021 
sprak de bewonerscommissie intensief met Cor van Zadelhoff en Joost Breed van de 
firma Zadelhoff. Er werd door hen een alternatief plan bedacht ten behoeve van de 
realisatie van 3 (huur-)woningen en een vergader- en bijeenkomstfaciliteit met horeca 
bovenin de toren. Over dit plan oordeelde de buurt overwegend positief, met name op 
het gebied van privacy/inkijk. Dit plan werd ook beoordeeld door de Veiligheidsregio 
Utrecht en door de Welstands- en monumentencommissie. Er werd door Zadelhoff geen 
officiële aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het bleef bij een principeplan. 

 
8. Kennismaking 

Op 25 juni 2021 vond een eerste kennismaking plaats tussen Custers/Riedstra en Joost 
Breed van de firma Zadelhoff. Daarna startte een intensieve periode van afstemming en 
overleg. 

 
9. Overname BV  

De insteek werd dat Zadelhoff de Wateroren Breukelen BV van de 5 aandeelhouders zou 
overnemen inclusief het eigendom van de toren. Dit had voordelen omdat de BV eerdere 
contractuele verplichtingen was aangegaan met de gemeente Stichtse Vecht en 
waterleidingbedrijf Vitens over de erfpacht van het naastgelegen stukje grond. Deze 
verplichtingen zouden ook blijven gelden voor Zadelhoff als nieuwe eigenaar van de BV.  
De 5 aandeelhouders zouden dan uitstappen en elk hun inleg terugkrijgen, zonder 
winstopslag. 

 



 

10. Due Dilligence  
Om de overname goed te laten slagen werd tussen juni en november 2021 nog extra tijd 
geboden om informatie uit te wisselen en een zogenaamd ‘Due Dilligence’-onderzoek te 
verrichten. In dit onderzoek werden onder andere juridische, planologische en financiële 
aspecten onderzocht. De benodigde documenten werden aangeleverd en uitgewisseld. 
De gesprekken verliepen in een goede sfeer. Er was vertrouwen en bereidheid om de 
overdracht te laten slagen. Alle partijen deden hun best. De seinen stonden tot 9 
november op groen. 

 
11. Besluit Zadelhoff 

Toch kwam op 9 november 2021 het besluit dat Cor van Zadelhoff definitief afziet van 
overname van het project. Dit heeft te maken met planrisico’s, waaronder vertraging en 
niet geraamde kosten i.v.m. het intensieve traject met de buurt.  

 
12. Conclusie 

Na 10 maanden is geen akkoord bereikt, ondanks de inzet van partijen. Zadelhoff trekt 
zich terug. Omwonenden hebben geen andere investeerder(s) en willen de toren niet zelf 
kopen. Er vindt dus geen verkoop plaats. De Watertoren Breukelen BV blijft eigenaar van 
de toren. Partijen vallen daarmee terug op de gemaakte afspraken/voorwaarden van 12 
januari 2021 (zie punt 6). 

 

 
Hoe nu verder? 
Afgelopen 10 maanden heb ik samen met alle personen en partijen in goede harmonie aan een 
nieuwe planontwikkeling gewerkt. Ondanks de opgelopen vertraging zijn we van mening dat het 
plan op onderdelen verbeterd is. Graag zetten we de goede samenwerking met de 
bewonerscommissie voort en breiden deze waar mogelijk uit. We willen graag ook de ruimte 
bieden om nog één-op-één met ons te spreken. U kunt mij rechtstreeks benaderen voor een 
persoonlijke afspraak via custers@vocus.nl of via Albert Ruimschotel a@ruimschotel.nl. 
 
Komende periode zetten wij de planontwikkeling zelfstandig voort. Dit geschiedt voor eigen 
rekening en risico. De afspraken met de gemeente, die zijn vastgelegd in een anterieure 
overeenkomst, blijven onverminderd van kracht. Ditzelfde geldt voor de afspraken met Vitens N.V. 
over de erfpacht van het naastgelegen terrein.  
 
Ik blijf de architect van het project en ga het beste van beide plannen combineren in een nieuw 
planvoorstel. Dit betekent dat het gebouwprogramma en de vloerverdeling in de toren 
grotendeels gelijk blijven aan het in november 2020 door de gemeente goedgekeurde 
vooroverlegplan van 24 januari 2020.  
 
De vergaderfaciliteit met horeca, in de kop van plan Zadelhoff, worden niet overgenomen. Dit 
worden woningen. Wel nemen we uit plan Zadelhoff het raam-gevel concept over (alleen aan de 
oostzijde). De 5 koopappartementen worden onderdeel van een Vereniging van Eigenaren. Via 
de VVE borgen we de instandhouding van het monument. 
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Ik hoop met dit overzicht een goede update te hebben gegeven van de stand van zaken en 

streven ernaar om op korte termijn met een nieuw planvoorstel te komen dat besproken kan 
worden met omwonenden. Sjoerd Riedstra en ik hebben in ieder geval weer heel veel zin en 
energie om de draad weer op te pakken. Wij kijken er naar uit om de oude Watertoren en dit 
stukje van Breukelen de kwaliteit te geven die het in onze ogen verdient. 
 
Wat vragen wij van u?  
Wij hopen op een constructieve houding om de herontwikkeling van dit gemeentelijke monument 
uiteindelijk mogelijk te maken, passend in de lijn van de afspraken die we met de 
bewonerscommissie hebben gemaakt op 12 januari 2021. 
 
Ik wil zowel Joost Breed van de firma Zadelhoff als Albert Ruimschotel en Peter Vogelzang  
danken voor alle inzet!  
 
En indien u plan-inhoudelijke vragen, opmerkingen of nadere suggesties heeft, schroom niet om 
mij te e-mailen of te bellen: custers@vocus.nl / 035-6989135. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de mede-aandeelhouders en Sjoerd Riedstra, 
 
 
 
 
 
 
Bob Custers 
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