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Geachte heren Van 't Hof en H. Noltes, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over de ontwikkeling van de Schildershof. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1/2 
U heeft een second opinion laten maken door uw huisadvocaat inzake het toepassen van de Crisis/ 
en Herstelwet betreffende Schildershof. Wij zijn van mening dat daarin onjuiste berekeningen zijn 
opgenomen. 
 
Bij voorbeeld bij de inleiding wordt aangegeven dat er 23 tot 24 woningen worden gerealiseerd en 
een alinea lager heeft de opsteller het over 20 tot 27 woningen. 
 
Onze berekening van het bouwvolume voor 24 woningen is: 
24 x 108 m2 x 3 m = 7.800 m3 (afgerond). Uw advocaat noemt 7.890 m3 
 
Ditzelfde geldt voor het bouwvolume van de Supermarkt en overdekte parkeerplaats 
Onze berekening: 
supermarkt:    1.230 m2 x 5 m =  6.150 m3 
overdekte parkeerplaats:     900 m2 x 5 m =   4.500 m3 
       ------------- 
Totaal       10.650 m3 
       
Dit overklast het bouwvolume van de woningen! Hierdoor is er geen sprake meer van 
“maatschappelijk vastgoed”.  
  
Vraag 1: Kunt u instemmen met onze berekening? 
Vraag 2: Zo ja, is er dan nog grond om de procedure van de Crisis- en herstelwet te hanteren? 
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Antwoord 1/2 
Neen, wij kunnen niet instemmen met uw berekening. In de door u gehanteerde berekening wordt de 
overdekte parkeergarage toegerekend aan de supermarkt, dat is niet juist. De parkeergarage is 
bestemd voor de woningen. 
 
Wij zijn van mening dat de procedure voor de ontwikkeling van de Schildershof op basis van de 
Crisis- en herstelwet gevoerd kan worden. De uiteindelijke besluitvorming over het al of niet 
toepassen van de Crisis- en herstelwet  zullen wij aan de raad voorleggen. 
   
Vraag 3 
Advies Kamer van Koophandel 
Wij vinden het van belang dat goed rekening wordt gehouden met het advies van de Kamer van 
Koophandel en de belangen van de bestaande kleine ondernemers.  
 
Vraag 3: Wat doet u met het advies van de Kamer van Koophandel met betrekking voor het 
vitaliseren van de Kaatsbaan en de gemaakte opmerkingen over Schildershof. 
 
Antwoord 3 
Het advies van de Kamer van Koophandel wordt meegenomen in de, in opdracht van de gemeente,  
uit voeren DPO.  De Kamer van Koophandel wordt betrokken bij het planproces. 
 
Vraag 4/5 
Actueel Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) 
Het is belangrijk dat er een kwalitatief goed en actueel DPO wordt opgesteld. Het oude DPO voldoet 
daar zeker niet aan. 
 
Vraag 4: Heeft al een nieuw DPO voor dit plan plaatsgevonden? 
Vraag 5: Welke kwaliteitscriteria hanteert u daarvoor? 
 
Antwoord 4/5 
Door wethouder Wiersema is tijdens behandeling van het plan in de werksessie toegezegd dat de 
gemeente opdracht zal geven voor een second opinion voor zowel de door de ontwikkelaar 
ingebrachte DPO als het parkeeronderzoek. De gemeente heeft aan twee (andere) bureaus opdracht 
gegeven voor het uitbrengen van een second opinion. De opdracht was: het instellen van een 
onafhankelijk onderzoek en het toetsen van de uitgebrachte rapporten. De onderzoeken worden op 
dit moment uitgevoerd. 
 
Vraag 6/7/8 
Parkeerplaatsen 
In de gemeenteraad van 22 november 2011 is door D. van ‘t Hof de volgende berekening gegeven 
voor het aantal parkeerplaatsen: 
1.230 m2 a 3,5 parkeerplaats per 100 m2 1  = 43 parkeerplaatsen 
8 grondgebonden woningen x 2 parkeerplaatsen = 16 parkeerplaatsen 
16 appartementen x 1,5 parkeerplaats    24 parkeerplaatsen 
dienstverlening begane grond       2 parkeerplaatsen 
         ---- 
Totaal         85 parkeerplaatsen 
 
 
Vraag 6: Klopt deze berekening van het aantal parkeerplaatsen? 
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Volgens het rapport is er ruimte voor 86 parkeerplaatsen 
 
Vraag 7: Waar komt de ruimte vandaan voor deze 86 parkeerplaatsen. 
 
 
Antwoord 6/7/8 
Wij zijn het niet eens met de door u gehanteerde berekening. 
 
In het door de raad vastgestelde plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Schildershof worden 
voor het parkeren de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

o Supermarkt 2,5 / 100 m2 bvo (derhalve 30 p.p.) 
o Grondgebonden woningen 1,5 per woning 
o Koopappartementen 1,5 per woning 
o Startersappartementen 1,0 per woning 

 
Parkeren voor woningen dient op eigen terrein te worden gerealiseerd in een parkeergarage op het 
maaiveld.  
Voor de benodigde parkeerplaatsen voor de supermarkt kan gebruikt gemaakt worden van de 
parkeerplaatsen op het Pieter de Hooghplein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij ontwikkeling 
van ongeveer 24 woningen en een supermarkt van 1200m2 bvo er een restcapaciteit is van 1 p.p. in 
het openbaar gebied. Indien er geen parkeergarage gerealiseerd zou worden. Doordat de benodigde 
parkeerplaatsen van de woningen op eigen terrein (in een parkeergarage) gerealiseerd worden, 
zullen er derhalve ruim voldoende parkeerplaatsen vrij zijn in het openbaar gebied. Voor alle 
duidelijkheid de bovengenoemde uitgangspunten zullen worden gehanteerd bij het uiteindelijke 
ontwikkelingsplan. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
namens hen, 
 
 
Mevrouw drs. A.J. van Hussel 
afdelingsmanager Ontwikkeling 


