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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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