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*Z00821F7A59* 
 
 

Geachte heer Van 't Hof, 
 
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 de bebouwde 
kom grenzen. Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.  
 
 
Vraag 1 
Bij de harmonisatie van het genomen bouwbesluit voor Stichtse Vecht ontbrak de kaart van Breukelen. 
Na het genomen besluit is door dhr. Van 't Hof gewezen op het feit dat Breukelen nog is gebonden aan 
de provinciale bebouwde kom van voor 2010 en dus niet de wegenverkeerswet als kader. 
 
Antwoord 
Bij het bepalen van de bebouwde kom kaart in het kader van de WRO is voor  Breukelen zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de grenzen conform de Verkeerswet. Vervolgens is gekeken voor welke gebieden 
sprake is van aaneengesloten bebouwing. Dit is bepaald op basis van luchtfoto’s.  
 
Voor de gemeentelijke herindeling werd in de gemeente Breukelen per geval bepaald of een locatie 
ruimtelijk bezien al dan niet binnen of buiten de bebouwde kom was gelegen. Daarbij werd gekeken naar 
ruimtelijke aspecten, zoals de ligging in aaneengesloten woonbebouwing, en niet naar de provinciale 
bebouwde kom kaart van voor 2010. De provinciale bebouwde kom kaart heeft namelijk als doel om de 
rode contour te bepalen waarbinnen de gemeente zelf verantwoordelijk is voor mogelijke 
herontwikkelingen. De bebouwde kom kaart in het kader van de WRO heeft een ander doel, namelijk om 
te bepalen of gebruik kan worden gemaakt van de procedure van de buitenplanse ontheffing (nu genoemd 
2.12 lid 1, onder a, onder 2* Wabo). 
 
 
Vraag 2  
Binnen de ambtelijke organisatie staat de toezegging uit dat er een digitale kaart zou komen van Stichtse 
Vecht met alle gemeentelijke eigendommen en gebieden waarvoor specifieke afspraken van toepassing 
zijn. Op welke termijn is dit te verwachten? 
 
Antwoord 
Deze digitale kaart, een externe gis-viewer, is in de laatste fase van ontwikkeling. Naar verwachting komt 
deze binnen enkele maanden beschikbaar. Zodra dit het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte 
brengen. 
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Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
namens hen, 
 
 
Mevrouw drs. A.J. van Hussel  
afdelingsmanager Ontwikkeling 


