
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Jong, Marijke de  
Verzonden: vrijdag 22 september 2017 11:25 
Aan: D. van 't Hof 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: 93. Beantwoording Technische vraag Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) over RIB 60 
- Aldi Hazeslinger in Breukelen 
Urgentie: Hoog 
 
Dag Dik, 
 
Zie onderstaand de beantwoording van je vraag over Aldi Hazeslinger Breukelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke de Jong 
Raadsadviseur 
 
 
 
Beste meneer Van 't Hof, 
 
Bijgaand ter informatie de brief van Aalbers ontwikkeling, waarnaar in RIB 60 wordt verwezen. 
Deze brief heeft reeds eerder kort in het systeem van uw raad gestaan.     
De media heeft deze brief toen opgepikt, vandaar dat wij u hierover hebben geïnformeerd in de RIB. 
De brief gaat inhoudelijk in op werkafspraken om de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling 
van de Aldi. 
En was daarom niet gericht aan uw raad. 
Aalbers ontwikkeling werkt samen met de Aldi. 
 
Wij streven ernaar om u medio november nader over deze ontwikkeling te berichten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wieke van Mourik 
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkelingen 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: DEHof1949@kpnmail.nl [mailto:DEHof1949@kpnmail.nl] 
Verzonden: donderdag 7 september 2017 21:29 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: RIB 60, technische vraag 
 
Geachte Griffie, 
 
Betreft: Aldi op de Hazeslinger in Breukelen 
 
Wij zijn zeer verbaasd over de tekst in deze RIB over dit onderwerp. 
Wij hebben al weken geleden rechtstreeks van Aldi andere en nadere informatie ontvangen. Wij 
hebben van hen vernomen dat zij zelf een onderzoek hebben laten maken over parkeren op maaiveld, 
omdat de afspraak met de eigenaar van Straatweg 130 en de Aldi geen vervolg krijgt en dat Aldi de 
wens heeft voor een ruimte van 1200 tot 1400 m² in plaats van het huidige eigendom van ca 600m2 . 
Dit zal een nog groter tekort aan parkeerplaatsen veroorzaken, met woningbouw als kostendrager 
(ook het nieuwe parochiehuis), dat alleen met toepassing van ondergronds parkeren mogelijk is. 
Maar Aldi is een fervent tegenstander van een supermarkt met ondergronds parkeren. 
 
Vraag: 

mailto:DEHof1949@kpnmail.nl
mailto:DEHof1949@kpnmail.nl


Graag zouden wij de inhoud van de brief van Aalberts Ontwikkeling ook ter kennis name willen 
ontvangen. 
  
-- 
mvgr 
Dik van 't Hof 
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Samenwerking om arbeidsparticipatie van mensen 
met een ernstig psychische aandoening te 
bevorderen 
 
De gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden, waaronder Stichtse Vecht, hebben besloten om samen te 
gaan werken met GGZ-instellingen om de arbeidsparticipatie van mensen met een ernstig psychische aandoening 
te stimuleren. Partijen waarmee gaat worden samengewerkt zijn Lister, Kwintes, Altrecht en het UWV.  
Met dat besluit is gevolg gegeven aan de wens van de minister om een structurele samenwerking tussen GGZ en 
gemeentelijke afdelingen Participatie in de arbeidsmarktregio’s te vormen met het doel dat mensen in 
psychiatrische behandeling, die baat hebben bij de structuur van betaald werk, op de arbeidsmarkt een plaats 
kunnen vinden. 
 
De samenwerkende partijen hebben met dat doel voor ogen met succes een rijkssubsidie aangevraagd. Er is een 
bedrag van € 90.000 toegekend om een gezamenlijk opgesteld projectplan te gaan uitvoeren. Het project voorziet 
erin dat er een tiental trajecten wordt gestart volgens de IPS methodiek. Die methode beoogt om 
uitkeringsgerechtigden met een ernstig psychische aandoening (epa) middels betaald werk een structuur te 
bieden, die een gunstige effect heeft op de aandoening. Tijdens het traject wordt begeleiding geboden vanuit de 
GGZ behandeling. IPS is een in de Verenigde Staten beproefde methodiek, die in Nederland inmiddels sinds enige 
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tijd ook wordt toegepast op onder meer uitkeringsgerechtigden van het UWV. Vandaar dat deze instantie ook bij 
het regionale project betrokken is. Financiering van de trajecten geschiedt middels de toegekende subsidie en 
middelen vanuit de zorgverzekering. 
 
De looptijd van het project zal 22 maanden duren en start in oktober. Doel is om op basis van de bevindingen te 
komen tot een duurzame samenwerking. Daarom wordt er een ambtelijke monitoring groep gevormd die de 
voortgang kritisch zal volgen. Stichtse Vecht is in die groep vertegenwoordigd. 

 
--------------------------- 

 

Onderzoek vernieuwen en vergroten Aldi  
op de Hazeslinger in Breukelen 
 
Op 28 oktober 2014 is het amendement aangenomen inzake de bestemmingsreserve ‘Inrichting Hazeslinger’ met 
als bestemming: ‘het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger, het 
stimuleren van eventuele toekomstige ontwikkelingen en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied 
nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond’.  
 
In navolging van het amendement heeft het bureau Partners in Transformatie verschillende varianten voor 
ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid op het gebied van programma, financiën en stedenbouw. Hierbij zijn toen 
verschillende gesprekken gevoerd met stakeholders. Het college heeft in 2016 onder voorwaarden besloten om 
een te vernieuwen en te vergroten Aldi op de Hazeslinger in Breukelen te onderzoeken. Uw raad is hier in 2016 
reeds eerder over geïnformeerd. Dit haalbaarheidsonderzoek loopt en is in volle gang. Bij deze ontwikkeling wordt 
ook het bezit van het kerkbestuur Sint-Johannes de Doperkerk betrokken. 
 
Recent heeft het college een brief van Aalberts ontwikkeling ontvangen. Deze heeft kort in het systeem van uw 
raad gestaan. De media heeft deze brief opgepikt, vandaar dat wij u hierover informeren. De brief gaat inhoudelijk 
in op werkafspraken om de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling van de Aldi.  
 
Wij streven ernaar om u medio november nader hierover te berichten. Uiteraard zullen bewoners en winkeliers 
hierbij betrokken worden. 
 

----------------------- 
 

Mogelijke toetreding Wijk bij Duurstede en Utrechtse 
Heuvelrug tot U10-netwerk 
 
De gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nemen al enige tijd deel aan enkele bestuurstafels U10 
zoals Wonen, Sociaal domein en Energietransitie en duurzaamheid. Op 22 augustus jongstleden hebben de 
colleges van beide gemeenten besloten graag volledig te willen toetreden tot de U10 samenwerking. In september 
buigen de gemeenteraden van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zich over dit voornemen.  
 
Inmiddels is ambtelijk over en weer verkend wat de meerwaarde zou zijn van toetreding, zowel voor de nieuwe 
gemeenten als voor de huidige deelnemers. Het U10-procesteam zal een voorstel maken op basis van de 
uitgevoerde ambtelijke verkenning. Dit voorstel is naar verwachting eind september / begin oktober beschikbaar.  
 
Consequentie 
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Het voorstel van het procesteam U10 zal aan de colleges worden voorgelegd. Het is aan ieder college om te 
bezien hoe ze de eigen raad in dat besluit betrekken. Als geen van de huidige U10-gemeenten bezwaren uit tegen 
toetreding van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, zullen – conform hetgeen bepaald is in het U10-
convenant – deze gemeenten worden uitgenodigd om toe te treden tot het U10-netwerk.  
 
Uw college zal een besluit nemen over de toetreding van de twee nieuwe gemeenten met inachtneming van het 
volgende standpunt: 
We zijn het eens om het netwerk flexibel en open te houden voor andere gemeenten. We gaan er daarbij van uit 
dat deze gemeenten (vanuit hun eigen ambities) een actieve betrokkenheid en bijdrage leveren aan de 
samenwerking en dat ze, naarmate de deelname structureel wordt, ook in financiële zin structureel aan de 
samenwerking bijdragen. 
 
Wat betekent dit voor de raad (procedureel) 
Wij zullen u begin oktober per collegebrief over ons besluit informeren.  

 
 

-------------------- 
 

Ontwerp-archeologische (verwachtings-) 
waardenkaart en beleidskaart Stichtse Vecht ter 
inzage 
 
Het college van B&W heeft besloten de ontwerp-archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart voor 
Stichtse Vecht vrij te geven voor de inspraak. Het betreft een actualisatie van de huidige kaarten die stammen uit 
2010. Deze actualisatie is nodig, omdat er op archeologie gebied nieuwe ontwikkelingen zijn en ook nieuwe 
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast bestaat er behoefte aan deregulering, wat met de nieuwe 
beleidsregels bereikt wordt. De nieuwe kaart kent minder beleidscategorieën - voorheen waren er 13 categorieën, 
nu voor landbodems 5 en voor water 2 - en voor veel gebieden geldt een versoepeling van de regels door de nieuw 
opgenomen begrenzingen.  
 
De kaart wordt zes weken ter inzage gelegd, waarna de binnengekomen reacties worden verwerkt. De vaststelling 
van de definitieve archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart staat gepland voor januari 2018.  
 

------------------------- 
 

Dorpshuis Nigtevecht in relatie tot strategische koers 
dorpshuizen 
 
Wij kennen binnen deze gemeente 5 dorpshuizen. De meeste zijn in eigendom van de gemeente.     
In het kader van de harmonisatie zijn alle subsidieregelingen onderzocht. Bij dit onderzoek kwam naar voren dat de 
subsidieregelingen voor dorpshuis Nigtevecht deels niet voldoen aan de wet- en regelgeving.  
 
De wens om te harmoniseren is onderdeel van de strategische koers voor dorpshuizen die 12 september 2017 in 
de commissie Bestuur en Financien wordt gepeild. 
 
De gemeente is nog in gesprek met het stichtingsbestuur van dorpshuis Nigtevecht over deze situatie. De 
gemeente hoopt vóór het einde van 2017 helderheid te hebben hierover.  
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De mogelijke onrechtmatigheid van subsidiebestanddelen voor het dorpshuis in Nigtevecht is weliswaar aan het 
licht gekomen door de ontwikkeling van de strategische koers voor dorpshuizen maar staat daar feitelijk los van. 
Als we een start willen maken met de nadere uitwerking en implementatie van de strategische koers voor 
dorpshuizen in 2018 dan is de bestuurlijke voortgang in dit beleid noodzakelijk. Daarom wordt het traject rondom 
de strategische koers vervolgd terwijl wij ondertussen de bijzondere situatie in Nigtevecht onderzoeken.  
 
Onze insteek is om alle dorpshuizen te behouden en toekomstbestendig te maken vanwege de belangrijke rol die 
zij spelen in het sociale, culturele, sportieve en educatieve leven van het dorp. Dit geldt nadrukkelijk ook voor 
dorpshuis Nigtevecht.   
 

-------------------- 
 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Inloopbijeenkomst omgekeerd inzamelen voor Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland 
• Wanneer: 20 september, tussen 16:00 en 20:00 uur 
• Waar: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 in Vreeland 

 
Inloopavond over voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever 
• Wanneer: 2 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur 
• Waar: gemeentekantoor Maarssen, Endelhovenlaan 1 in Maarssen  
 
Inloopavond over voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever 
Wanneer: 4 oktober 2017, van 19.30 tot 21.00 uur 
• Waar: Hoofdhuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen  
 
Inloopavond over voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever 
• Wanneer: 11 oktober 2017 van 19.30 tot 21.00 uur. 
• Waar: Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen aan de Vecht  
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 
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Ter kennisgeving ontvangt u een kopie van onderstaand schrijven.

Beste Wieke,

Zoals telefonisch aangegeven kent de ontwikkeling van Aldi op de Hazeslinger een aantal cruciale 
parameters waar wij graag op korte termijn samen helderheid over moeten krijgen.

Aldi is al lange tijd bezig met het onderzoeken van de toekomstmogelijkheden voor haar winkel aan 
de Hazeslinger. De afgelopen 10 jaar zijn hiertoe mogelijkheden onderzocht voor zowel 
herontwikkeling op de Hazeslinger als verplaatsing van de winkel buiten de kern. De gemeente wil de 
Aldi graag behouden in de (winkel)kern van Breukelen. De wens van Aldi om zich buiten de kern te 

vestigen is niet passend in de visie van de gemeente. ln onze zoektocht naar een passende 
ontwikkeling op de huidige locatie is gaandeweg vanuit de gemeente een opeenstapeling van 
wensen/voon/vaarden ontstaan, namelijk:

Behoud van Aldi in de kern;
Geen "stand-alone" winkel;
Wonen boven de winkel;
Parkeren op eigen terrein (dus ondergronds);
Sociale woningbouw;
Uitgebreide uitwerking van de stedenbouwkundige uitgangspunten en 
beeldkwaliteitsaspecten.

Stedenbouwkundige opzet 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste recente schets van Mulleners zowel ruimtelijk 
en financieel niet haalbaar en gewenst blijkt:

Het nieuwe pleintje aan de Hazeslinger gaat in onze beleving, niet als zodanig functioneren.
Op de situatietekening ontbreekt namelijk een gebouw dat erin praktijk wel staat.

Daarnaast bevinden zich in deze hoek een aantal panden dat met de auto bereikbaar 
moeten blijven (zie bijlage 
De footprint van het gebouw (met knik) is gevormd in de zoektocht naar een goede 
aansluiting op de bestaande bebouwing en de stedenbouwkundige opzet van de 
Hazeslinger.De resultante van deze zoektocht is een begane grond die lastig in te delen 
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blijkt. Daarnaast zorgt-de footprint ook voor een zekere overmaat die zich ook naar beneden 
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toe door vertaald. ln de parkeerbak worden meer parkeerplaatsen gerealiseerd dan 
noodzakelijk voor het aantal woningen dat gerealiseerd wordt.
Naast de nieuwe supermarkt worden er extra vierkante meters detailhandel toegevoegd. ln 
de huidige markt lijkt hier geen vraag voor te zijn.
De footprint van het gebouw (met knik) zorgt er voor dat het aantal beschikbare openbare 
parkeerplaatsen op maaiveld afneemt terwijl door de toevoeging van extra meters juist 
meer parkeerplaatsen nodig zijn.
Voor het realiseren van de footprint van het gebouw (met knik) is gemeente grond 
noodzakelijk dat een negatieve uitwerking heeft op de financiële haalbaarheid van het 
project.
Het laden/lossen aan de straatwegzijde in combinatie met de entree van de woning is in 
onze optiek geen hoogwaardige oplossing.

Wij stelleri daarom voor om de principe schets van Mulleners van 18 mei (zie bijlage als 
uitgangspunt te hanteren. ln deze schets is reeds voorgesteld het laden/lossen aan de 
straatwegzijde op te lossen. Doordat bevoorrading van de Aldi aan de Straatvvegzijde gebeurt,
ontstaat er een veilige omgeving voor het winkelend publiek. ln onze optiek is in deze schets met 

zorg gekeken naar een goede aansluiting op de bestaande bebouwing. Graag willen wij op basis 
van deze schets het plan verder optimaliseren (zie bijlage 3 voor een eerste aanzet), wat in houdt:

Optimalisatie van de maatvoering van de supermarkt;
inrit stallingsgarage aan Straatvvegzijde;
Onderzoeken of de entree van de woningen verlegd kan worden naar de Hazeslingerzijde;
lnpassen van bergingen.

Programma sociaal 
Uit onze berekeningen is naar voren gekomen dat het realiseren van een sociaal programma niet 
haalbaar is. Zoals je zult begrijpen moet er ergens een keuze gemaakt worden. Het oplossen van 

de parkeernorm voor de woningen op eigen terrein (ondergronds) evenals het realiseren van een 
sociaal programma is een combinatie die in onze optiek niet samen gaat op deze locatie. Wij 
gaan ervanuit dat wij hier gezamenlijk een constructieve oplossing voor vinden die als zodanig 
wordt meegenomen in het aanstaande collegebesluit.

Uitkomst parkeeronderzoek 
Uit het onderzoek is naar voren .gekomen dat:

Voor het hele onderzoeksgebied (in de huidige situatie) sprake is van een acceptabele 
parkeerdruk, behalve tijdens markturen.
De parkeerschijfzones voor een kleine mate van scheefheid in parkeerdruk lijken te zorgen;
Het parkeerterrein Hazeslinger een hoge parkeerdruk kent tijdens markturen en op 
zaterdag. Op andere momenten geldt een lage parkeerdruk.

Voor het bepalen van de toekomstige parkeersituatie in relatie tot het schetsontwerp wat er nu 

ligt dient vervolgonderzoek gedaan te worden.

Aankoop grond gemeente 
ln bijlage 4 tref je een schets van het benodigd aantal mz gemeente grond die nodig is voor de 
ontwikkeling. Het totaal komt naar schatting uit op Wij vernemen graag in de week van 14 
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augustus jouw reactie op dit punt. Zoals je begrijpt is dit een cruciale parameter in de 
haalbaarheid van de ontwikkeling.

Ontwikkeling Straatvveg 130 Breukelen 
Het huidige beleid van de gemeente Stichtse Vecht is gericht op het versterken van de 
retailfunctie in de vier kernen. Het centrumgebied van Breukelen wordt daarbij aangemerkt als 
een gebied met economische groeípotentie voor versterking van de retail. De belangrijkste 
trekkers in de dorpscentra zijn volgens de visie de winkels voor dagelijkse behoeften 
(supermarkten en overige food winkels). ln het verlengde hiervan heeft het college vorig jaar een 
besluit genomen de ontwikkeling van de Hazeslinger verder te onderzoeken en uit te werken.

Het is van belang zo snel mogelijk te vernemen hoe de gemeente de aanvraag voor het 
realiseren van 8 appartementen in het pand aan de Straatweg 130 beoordeelt. Wordt er ruimte 
gegeven aan de ontwikkeling van appartementen in het bestaande pand of wordt er prioriteit 
gegeven aan de ontwikkeling van de gehele Hazeslinger als centrumlocatie?

lndien er vergunning wordt verleend voor de realisatie van de appartementen is aankoop van het 
pand aan de Straatvveg 130 niet meer mogelijk en zal daarmee een nieuwe centrumontwikkeling 
met de Aldi niet meer realiseerbaar zijn. Een richting die ons, gezien de hoge maatschappelijke,
economische en politieke prioriteit niet gewenst lijkt.

Advies Rijksdienst en advies Mooi Sticht 
Wij zullen aanwezig zijn bij de afspraak met de Rijksdienst op 22 augustus Wij hebben hier 
Kok Mulleners ook voor uitnodigt. Graag vernemen wij het tijdstip van deze afspraak.
Daarnaast zien wij graag het advies van Mooi Sticht tegemoet.

Tot slot 
Gezien de complexiteit van de ontwikkeling en de verschillende partijen die hier een rol in spelen is 
het onzes inziens belangrijk om op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen op bovenstaande punten.

Graag willen wij ten aanzien van de gunten 4 en jou verzoeken om uiterlijk 16 augustus een 
reactie te geven. Ten aanzien van de overige punten stellen wij voor om een afspraak in te plannen 
met de wethouder om gezamenlijk de uitgangspunten voor het collegebesluit vast te stellen. Wij 
verzoeken jou deze afspraak te organiseren en plaats te laten vinden 15 september 

Mede namens Henri en Tjerk, alvast dank voor jouw (re)actie.

Met vriendelijke groet 

LBERTS ONTWIK BV 

Carlijn Buts 
Projectontwikkelaar 
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