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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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