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Beste heer Van Liempdt, 
 
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 skeelercentrum Stichtse Vecht. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1a 
Klopt het dat de initiatiefgroep al maanden / jaren geen ondersteuning ontvangt vanuit de 
gemeente?  
 
Antwoord 1a 
Het klopt niet dat de initiatiefgroep al maanden en jaren geen ondersteuning ontvangt. Zie het 
antwoord op 1b voor een toelichting. 
 
Vraag 1b 
Welke afspraken zijn hier over gemaakt?  
 
Antwoord 1b 
De initiatiefgroep is bij de start van het project geïnformeerd over de verschillende procedures en 
afdelingen die  voor de realisatie van een skeelercentrum in het Henk van der Griftpark nodig zijn. 
De initiatiegroep heeft met de verschillende afdelingen contact. Deze afdelingen leveren de 
producten op die daar horen. Voorbeelden hiervan zijn het Omgevingsloket, de afdeling vastgoed 
en de afdeling Sport. Tussen de verschillende afdelingen is overleg en direct contact met de 
initiatiefnemers. Ook is bij aanvang aangegeven dat er vanuit de gemeente geen projectleider 
wordt geleverd/ beschikbaar is om dit initiatief te coördineren. 
 
 

  
 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
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Fractie Lokaal Liberaal 
t.a.v. de heer R. van Liempdt 
 
 
Datum 
25 januari 2022 
 
Onderwerp 
Skeelercentrum Stichtse Vecht 
 
Bijlage(n) 
n.v.t. 

Team 
Leefomgeving en Toezicht Buiten 
Behandeld door 
Ger-Jan Marsiljé 
Telefoonnummer 
0346-254028 
E-mail 
Ger-jan.marsilje@stichtsevecht.nl 
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Z/21/255867- D/22/417412 
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Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 
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Vraag 2 
Klopt het dat de initiatiefgroep een professioneel bureau moet inhuren voor de 
vergunningsaanvraag? Indien niet noodzakelijk, aan welke voorwaarden moet de initiatiefgroep 
wel voldoen?  
 
Antwoord 2 
Dit is een onderdeel van de procedure die hoort bij het indienen van een omgevingsaanvraag. In 
principe moet elk bouwwerk waarvoor een vergunning vereist is een beroep doen op een 
deskundig bureau om de aanvraag te voorzien van de juiste informatie en onderzoeken. Daarin 
kan geen uitzondering worden gemaakt. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is een 
uitgebreide procedure. De aanvraag en bijbehorende informatie wordt getoetst en ter inzage 
gelegd in de daarbij behorende bezwaarprocedure. Om de initiatiefgroep goed te ondersteunen, te 
zorgen dat de aanvraag volledig wordt ingediend en de procedure voorspoedig wordt doorlopen is 
het deskundig bureau aan de initiatiefgroep geadviseerd.  
Dit bureau kan hen ondersteunen bij het indienen van de ruimtelijke onderbouwing volgens de 
eisen die daaraan zijn verbonden. Ervaring leert dat bij gebrek aan een dergelijk bureau de 
aanvraag vaak niet voldoet. Wanneer de initiatiefnemers de onderzoeken die nodig zijn zelf 
kunnen uitvoeren en een rapport met onderbouwing opleveren die voldoet aan de eisen dan kan 
de initiatiefgroep overwegen om geen professioneel bureau in te schakelen. 
 
Vraag 3 
Is het plan volgens de gemeente een niet-commercieel initiatief? Wat betekent een dergelijk plan 
voor de exploitatie van het skeelercentrum en de daarbij horende verantwoordelijkheden?  
 
Antwoord 3 
Wij zien de realisatie van dit skeelercentrum niet als een commercieel initiatief. Met de 
initiatiefgroep is besproken dat voor gelijke rechten als andere sportverenigingen, het een vereiste 
is om een vereniging op te richten. Met de oprichting van skeelervereniging Stichtse Vecht kan de 
vereniging in aanmerking komen voor een investeringsbijdrage en eventuele onderhoudsbijdrage 
(nog nader te bepalen). De Gemeente Stichtse Vecht verstrekt alleen subsidie voor activiteiten die 
zonder subsidie niet georganiseerd kunnen worden. De skeelervereniging wordt zelf 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de accommodatie. Dit is in lijn met het recent 
vastgestelde sportbeleid Stichtse Vecht meer in beweging 2022-2025. 
 
Vraag 4a 
Op welke termijn kunnen de initiatiefnemers een reactie en ondersteuning verwachten van de 
gemeente?  
 
Antwoord 4a 
Bij antwoord 1b is aangegeven dat er verschillende afdelingen bij het initiatief zijn betrokken. 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt in reacties en ondersteuning.  
Voor het indienen van de omgevingsvergunning is na positieve beoordeling van het VOP meerdere 
keren mondeling en schriftelijk aangegeven wat de stappen zijn die van de initiatiefgroep worden 
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verwacht. Op dit moment ligt het initiatief bij de initiatiefgroep om de uitgebreide procedure op te 
starten en de omgevingsvergunning aan te vragen. 
Ten aanzien van de wens om vastgoed over te nemen van de gemeente kan gemeld worden dat 
dit door afwezigheid van de betrokken medewerker dit stil heeft gelegen. Dit is opgepakt door een 
tijdelijke medewerker die het voorstel verder uitwerkt en de uitkomsten deelt met de initiatiefgroep. 
 
Vraag 4b 
En wat is het vervolg met betrekking tot dit initiatief? 
 
Antwoord 4b 
We bewandelen op dit moment drie sporen: 

1) De afdeling vastgoed komt met een voorstel waarin zij ons college en uw raad adviseren 
over de eventuele overdracht van het vastgoed. De initiatiefgroep vraagt ons namelijk om 
af te wijken van het vastgestelde beleid. 

2) De initiatiefgroep dient de uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning te starten 
en doorlopen zoals geadviseerd. 

3) Daarnaast dient de skeelervereniging een aanvraag voor investeringsbijdrage in. De 
investeringsbijdrage waar de skeelervereniging een beroep op doet valt binnen het 
programma Sport.  

Vervolgens kan de realisatie van skeelercentrum Stichtse Vecht starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Directeur Ruimte 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Ronald 

Tussenvoegsel(s) 
 

van 
Achternaam 

 
Liempdt 

E-mailadres 
 

ronald@lokaalliberaal.nl 
Fractie 

 
Lokaal Liberaal 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Voortgang Skeelercentrum Breukelen 

Inleiding 
 

Naar aanleiding van het artikel in de VAR 
'Voortgang Skeelercentrum Breukelen in 
gevaar' heeft Kenneth de Boer namens 
Lokaal Liberaal een aantal vragen aan het 
college opgesteld. 
 
Voortgang Skeelercentrum Breukelen in 
gevaar, gemeente laat het afweten, zeggen 
initiatiefnemers. (varnws.nl) 
De Initiatiegroep verwijst naar 2 punten 
waarop de gemeente nu al maanden en zelfs 
jaren een antwoord aan de Initiatiegroep 
schuldig blijft.  
 
Met betrekking tot de (ambtelijke) 
ondersteuning bij het indienen van een 
aanvraag in het kader van een eventuele 
bestemmingsplanwijziging, c.q. 
omgevingsvergunning en een besluit over de 
door de Initiatiegroep gewenste overdacht van 
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het pand dat bij het toekomstige centrum aan 
de Straatweg in Breukelen staat.  
 
De Initiatiefgroep geeft aan dat zij 
geconfronteerd worden diverse eisen m.b.t. 
de vergunningsaanvraag.  
De gemeente heeft aangegeven dat de 
Initiatiefgroep professionele bureaus moet 
inhuren om het de ambtenaren makkelijk te 
maken. In februari van dit jaar heeft de 
Initiatiegroep bij de gemeente aangegeven dat 
de Initiatiefgroep onvoldoende financiële 
middelen heeft om aan de wens van de 
gemeente, om dure professionele bureaus in 
te huren, te voldoen. De Initiatiefgroep geeft 
aan geen commerciële belangen te hebben 
en zou het initiatief gelijk worden gesteld met 
een handbal, volleybal of tennisclub.  

Vraag 1 
 

Klopt het dat de initiatiefgroep al maanden 
/jaren geen ondersteuning ontvangt vanuit de 
gemeente?  
Welke afspraken zijn hier over gemaakt? 

Vraag 2 
 

Klopt het dat de initiatiefgroep een 
professioneel bureau moet inhuren voor de 
vergunningsaanvraag?  
Indien niet noodzakelijk, aan welke 
voorwaarden moet de initiatiefgroep wel 
voldoen? 

Vraag 3 
 

Is het plan volgens de gemeente een niet-
commercieel initiatief?  
Wat betekent een dergelijk plan voor de 
exploitatie van het skeelercentrum en de 
daarbij horende verantwoordelijkheden? 

Vraag 4 
 

Op welke termijn kunnen de initiatiefnemers 
een reactie en ondersteuning verwachten van 
de gemeente?  
En wat is het vervolg met betrekking tot dit 
initiatief? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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