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Beste mevrouw Kox - Meijer, 
 
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 zorgen mogelijk betaald parkeren P&R Breukelen. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 

Vraag 1 
Wat is de huidige status bij de provincie over de plannen van het invoeren van betaald parkeren 
bij station Breukelen? 
 
Antwoord 1 
Op dit moment is betaald parkeren een van de opties op deze locatie en wordt door de 
Provincie een ondersteunende partij gezocht om een onderzoek naar betaald parkeren uit te 
voeren. Dit onderzoek gaat breder dan P+R Breukelen. 
 
Vraag 2 
Hoe kijkt het college aan tegen de plannen van betaald parkeren bij station Breukelen? 
 
Antwoord 2 
Het heeft zijn voor- en nadelen. Het nadeel van betaald parkeren is dat er overloopparkeren 
plaatsvindt doordat mensen gaan zoeken naar alternatieve locaties waar men gratis kan 
parkeren. Om dit tegen te gaan dient er in de omgeving flankerend parkeerbeleid ingevoerd te 
worden bijvoorbeeld door parkeren voor vergunninghouders in te voeren. Een dergelijk 
parkeerregime werkt alleen als er ook gehandhaafd wordt. De uitgifte van ontheffingen geeft 
extra administratieve taken.  
Voordeel is dat de P&R alleen gebruikt wordt door de beoogde gebruikers. Dus mensen die met 
het Openbaar vervoer verder gaan. 
 
Vraag 3 
Hoe worden de omwonenden meegenomen in dit proces? Hebben zij hun zorgen voldoende 
kenbaar kunnen maken? 
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Antwoord 3 
We zitten nog aan het begin van dit proces en over het daadwerkelijk invoeren van betaald 
parkeren zijn nog geen besluiten genomen. De wenselijkheid van betaald parkeren zal worden 
uitgewerkt in een nog op te stellen beleidslijn P+R zoals bij beantwoording van vraag 1 reeds is 
aangegeven.  
Omwonenden hebben reeds bij de participatieavond over P&R Breukelen hun zorgen en 
wensen kenbaar gemaakt aan de Provincie. 
Wanneer de provincie Utrecht uiteindelijk kiest om betaald parkeren in te voeren dan dient ook 
gekeken te worden naar flankerend parkeerbeleid. Omwonenden en omliggende bedrijven 
worden hier natuurlijk bij betrokken. 
 
Vraag 4 
Wat heeft het college met de input van de omwonenden gedaan? 
 
Antwoord 4 
Zoals aangegeven bij vraag 3 is dit nog niet aan de orde. De input van de omwonenden is 
verstrekt aan de vertegenwoordigers van de Provincie. Tevens is de gebiedsregisseur vanuit de 
Gemeente Stichtse Vecht bij de avonden aanwezig geweest.  De voorbereiding en de 
gesprekken met de omgeving vinden momenteel nog op ambtelijk niveau plaats. 
 
Vraag 5 
Heeft het college bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid van betaald parkeren in de nieuwe 
garage? 
 
Antwoord 5 
Het college heeft nog geen bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid van betaald parkeren in de 
nieuwe garage.  
 
Vraag 6 
Zijn er andere mogelijkheden besproken in het parkeerbeleid? En daarmee bedoelen we 
bijvoorbeeld, een schappelijk dagtarief en voor langparkeerders > 24 uur een ander tarief? 
 
Antwoord 6 
Deze uitvoeringsvormen zullen ook aan bod komen in het onderzoek naar betaald parkeren van 
de Provincie.  
 
Vraag 7 
Kan de raad ook de gedeelde informatie ontvangen die tijdens de twee verschillende MS Teams 
meetings zijn besproken? 
 
Antwoord 7 
Een verslag hiervan is als bijlage toegevoegd. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 



UITBREIDING P+R BREUKELEN

Verslag participatieavonden 
17 en 19 november 2020



Doelstelling avonden

2

Op 17 en 19 november zijn er twee participatieavonden 
georganiseerd door het projectteam van provincie Utrecht. 

De provincie ziet noodzaak om de parkeercapaciteit van de 
P+R te vergroten en kiest voor de bouw van een 
parkeergarage op het huidige P1. De studiefase is afgerond 
en het projectteam start feitelijk nu met het project. Deze 
avonden zijn bedoeld om zoveel mogelijk informatie op te 
halen vanuit belanghebbenden, zodat er ruimte is om deze 
mee te nemen in het opstellen van de contractstukken en 
het referentieontwerp. Daarnaast wordt de input uit de 
omgeving gebruikt om te komen tot goede afspraken met 
gemeente Stichtse Vecht. 

Dit verslag bevat een samenvatting van alle vragen en 
opmerkingen van de aanwezigen. 

Beide avonden waren vanwege 
Corona digitaal via Microsoft Teams. 



Programma

Dinsdag 17 november

19:00-20:00 

de bouwfase

20:15-21:15 

De parkeergarage
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Donderdag 19 november

19:00-20:00 

Het onderzoek betaald parkeren

20:15-21:15 

De verkeerssituatie aan 
Broekdijk West en stationsweg



Aanwezig namens overheid

• Marcel Jongerden – Provincie Utrecht

• Laurien Beijer – Provincie Utrecht

• Ed van Savooyen – Spark

• Ger Jan Marsiljé – Gemeente Stichtse Vecht

• Ron van Dopperen – communicatieadviseur en facilitator van de 
avonden
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P2 in 2018 uitgebreid 
met 89 plaatsen

P1 
beoogde uitbreiding 

met 200 plaatsen

2015 Parkeerterrein 
P3 aangekocht 

uitbreiding naar totaal 
600 parkeerplaatsen
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Fasering
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November 
2020

voorbereiding

November 
2020

voorbereiding

April 2021

aanbesteding

April 2021

aanbesteding

November 
2021

ontwerpen

November 
2021

ontwerpen

Mei 2022

realisatie

Mei 2022

realisatie

Oktober 2022

oplevering

Oktober 2022

oplevering

Project fasering



Ruimtelijke procedure

• De parkeergarage is opgenomen in het Bestemmingsplan

• Gemeente Stichtse Vecht is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning

• Gemeente Stichtse Vecht kan hiervoor nadere eisen stellen zoals benoemd 
in het bestemmingsplan. 

• Bezwaar is mogelijk tijdens de terinzagelegging van de omgevingsvergunning

www.ruimtelijkeplannen.nl – 1e herziening bestemmingsplan Corridor, 
onherroepelijk vastgesteld 01-03-2015. 
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Vraag en antwoord

Op de onderstaande sheets staan de samenvattingen van de gestelde 
vragen en opmerkingen. 

Men vraagt om regelmatig betrokken te worden bij de plannen. Er zal 
in ieder geval een paar keer per jaar een nieuwsbrief worden verstuurd 
om te informeren over de voortgang. Ook wordt er een website 
opgestart waar nieuwsberichten op zullen verschijnen. Andere vormen 
van communicatie worden overwogen.
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De bouwfase

Samenvatting van de gestelde vragen en opmerking op het onderwerp bouwmethode. 
Bezocht door 7 huishoudens

-Er zijn zorgen om schade door bouwverkeer of bouwen. De ondergrond is zwak, de huizen staan
zonder fundering. Verzoek om een nulmeting uit te voeren om de huizen goed in kaart te brengen. 

-Verzoek aan gemeente Stichtse Vecht om bewoners te betrekken.

-Er zijn zorgen om waardevermindering van de huizen, zowel door schade aan de huizen als de 
nabijheid van een parkeergarage. 

-Zorgen om bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens de bouw. Hulpdiensten moeten altijd
doorgang hebben. 

-Verzoek om hinder door de bouw tot een minimum te beperken. Het is nu al moeilijk om het Rode 
Dorp in- en uit te rijden tijdens de spits. Tijdens de bouw zal dit naar verwachting van aanwezigen
verergeren. 

10



De parkeergarage
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Samenvatting van de gestelde vragen en opmerking op het onderwerp de parkeergarage
zelf - bezocht door 7 huishoudens

- Verzoek om de garage zo geluidsdicht mogelijk te maken. Er wordt al veel geluidsoverlast ervaren
van trein- en autoverkeer.

-Let op veiligheid, s nachts wordt er geraced met auto’s en er is ook wel eens een schietpartij
geweest.

-Het uiterlijk moet in de omgeving passen en geen vandalisme aantrekken. Bij voorkeur ook
duurzaam.

-Zo min mogelijk overlast door verlichting.

-De garage heeft een grote impact op de naastgelegen boerderijen. Hoe het er ook gaat uit zien, dat
helpt niets voor die woningen. Het liefst onder de grond, helaas kan dat niet.

-Neem in het ontwerp mee dat mensen haast hebben. Er wonen veel kinderen in de buurt. Af en -
aanrijden moet logisch en veilig zijn.

-Zorg vooral ook voor onderhoud, dat het er netjes blijft uit zien. P2 bijvoorbeeld, wordt niet goed
onderhouden.

-Let goed op alle kaders en randvoorwaarden: blijf van de erfgrens, spoor. Kan dit uberhaupt
passen?

-Implementeer bewakingssystemen.



Het onderzoek betaald parkeren
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Samenvatting van de gestelde vragen en opmerking op het onderwerp onderzoek betaald
parkeren- bezocht door 12 huishoudens

-De P+R’s zijn bedoeld voor OV-reizigers, niet voor Schipholparkeerders.

-Grootste belang is dat er niet geparkeerd wordt in de straten van het Rode Dorp. Zorg dat er voldoende
ruimte is dat bewoners hun eigen auto kwijt kunnen.

-Kan er een vergunningsysteem komen en gaat de gemeente dan ook handhaven?

-Betaald parkeren mag niet binnen de gemeente, hoe gaan jullie dit oplossen?

-Er zijn eigenlijk sowieso te weinig parkeerplaatsen in het Rode Dorp, kan daar iets aan worden gedaan?

-Heeft de provincie financieel mogelijkheden om iets aan parkeren in het Rode Dorp te doen?

-Het is nu al te druk, als je bezoek hebt, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, kan niet iedereen zijn auto kwijt.

-Als op de P+R terreinen een auto-inbraak golf is, dan is het opeens drukker bij ons in de straat. Let daarom op 
veiligheid van de P+R terreinen.

-Kunnen vergunningen gratis zijn? Kijk ook wie op eigen terrein kan parkeren.

-Wij zijn hier juist komen wonen vanwege de locatie, snel weg kunnen met de auto en voor de deur gratis 
parkeren.

-Meegeven aan onderzoeksteam betaald parkeren: onderzoek hoe parkeerterreinen veiliger kunnen en bekijk
goed wat de verschillende ruimtelijke omstandigheden zijn van de parkeerterreinen langs de hele as. Wat 
kunnen we daarvan leren?



De verkeerssituatie
Samenvatting van de gestelde vragen en opmerkingen op het onderwerp vereerssituatie -
bezocht door 12 huishoudens

-Het oversteken vanuit de wijk is onoverzichtelijk, denk ook aan voetgangers en fietsers. 

-Vroeger was er een zebrapad. Mensen rijden te hard en daarom is het zo gevaarlijk.

-Ook snachts wordt er veel te hard gereden, soms wel 100 km p/u. Ook vrachtwagens rijden te hard en er 
wordt niet gehandhaaft

-We zien mensen gaan linksaf gaan naar de snelweg en niet via de rotonde rijden.

-Stoep is te smal, er wordt niet gesnoeid door de gemeente.

-Geen goed zicht door de bocht en de weg is te smal.

-Verkeersintensiteit is enorm toegenomen afgelopen jaren.

-De weg is niet ingericht als 30-km zone.  Bussen en vrachtwagens hebben 1,5 baan nodig, het is wachten
op een ongeluk. 

-Kan van de Broekdijk West een-richting verkeer gemaakt worden?

-De fietsers hebben voorrang op de rotonde, dat veroorzaakt files. Daardoor wordt de toekomstige garage 
ook onbereikbaar

-Richt het gebied anders in: verplaats het busstation en het station, aanrijd route van de andere kant en
haal de verkeersstroom weg bij het Rode Dorp.
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Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde 

Datum en tijdstip van verzenden:  ma 14-12-2020 09:44 
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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Suzanne 
Achternaam * Kox-Meijer 
E-mailadres * suzanne@lokaalliberaal.nl 
Fractie * Lokaal Liberaal 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Betreft: Zorgen mogelijk betaald parkeren 

P&R Breukelen 
Inleiding * Proviciale Staten van Utrecht heeft op 27 mei 

2020 ingestemd met de plannen voor de bouw 
van een nieuwe parkeergarage op P1 bij de 
P&R in Breukelen.  
Op 17 en 19 november zijn er 4 verschillende 
teamsmeetings gehouden waarbij inwoners 
konden luisteren naar de plannen rondom de 
ontwikkelingen van de P&R in Breukelen.  
De plannen om betaald parkeren in te voeren 
zorgt voor begrijpelijke onrust bij de bewoners 
van het Rode Dorp.  
De angst bij de bewoners is dat de 
langparkeerders die met het OV zullen reizen, 
niet in de betaalde parkeergarage zullen gaan 
staan maar dat zij in de directe omgeving een 
gratis parkeerplek zullen gaan zoeken. Dat zal 
leiden tot een overmatige verkeerstoename 
en parkeerproblematiek in het Rode dorp wat 
ons inziens tot onwenselijke en gevaarlijke 
situaties zal gaan leiden.  
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Wij realiseren ons dat dit een zaak is van 
provinciale staten, maar daar het om 
grondgebied van Stichtse Vecht gaat hebben 
wij de volgende vragen aan het college.  
 
In het statenvoorstel van 27 mei 2020 staat 
het volgende te lezen:  
Betaald parkeren Mogelijk dat P+R terreinen 
gebruikt worden door werknemers, bezoekers 
en omwonenden, waardoor er minder plek is 
voor de OV-reizigers die hier willen parkeren. 
Bureau Empaction heeft dit oneigenlijk 
gebruik onderzocht voor Breukelen. Op 
werkdagen zijn het voornamelijk forenzen, 
cursisten en scholieren/studenten die de P+R 
gebruiken. Omdat betaald parkeren op P+R 
direct gevolgen heeft voor de omgeving is te 
verwachten dat invoering daarvan veel 
discussie oproept. Daarmee is de uitkomst 
onzeker en kan de invoering lang gaan duren. 
Overigens kan een betaald parkeerregime op 
een P+R-terrein zodanig worden ingericht dat 
de nadelen daarvan voor treinreizigers 
beperkt zijn, door korting te verlenen bij een 
daadwerkelijk gemaakte treinreis. De 
acceptatie van betaald parkeren zal groter zijn 
als dit gecombineerd wordt met de oplevering 
van de capaciteitsuitbreidingen en er weer 
voldoende plek is.  
Betaald parkeren biedt financieel 
aantrekkelijke mogelijkheden. Zo bedragen de 
jaarlijkse opbrengsten bij een parkeertarief 
van € 3,50 per dag en een gemiddelde 
bezetting van 600 parkeerders per dag circa 
3,50 x 365 dagen x 600 = € 0,75 miljoen. 
Daarop moet circa € 0,15 miljoen BTW en € 
0,1 miljoen aan handling en beheer in 
mindering worden gebracht, waardoor € 0,5 
miljoen per jaar resteert.  
De wenselijkheid van betaald parkeren zal 
worden uitgewerkt in een nog op te stellen 
beleidslijn P+R als onderdeel van ons 
knooppuntenbeleid. 
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Vraag 1 * Wat is de huidige status bij de provincie over 
de plannen van het invoeren van betaald 
parkeren bij station Breukelen?  

Vraag 2 * Hoe kijkt het college aan tegen de plannen 
van betaald parkeren bij station Breukelen?  

Vraag 3 * Hoe worden de omwonenden meegenomen in 
dit proces? Hebben zij hun zorgen voldoende 
kenbaar kunnen maken?  

Vraag 4 * Wat heeft het college met de input van de 
omwonenden gedaan? 

Vraag 5 * Heeft het college bezwaar gemaakt tegen de 
mogelijkheid van betaald parkeren in de 
nieuwe garage?  

Vraag 6 * Zijn er andere mogelijkheden besproken in het 
parkeerbeleid?  
En daarmee bedoelen we bijvoorbeeld, een 
schappelijk dagtarief en voor langparkeerders 
> 24 uur een ander tarief?  

Vraag 7 * Kan de raad ook de gedeelde informatie 
ontvangen die tijdens de twee verschillende 
MS Teams meetings zijn besproken?  

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    
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