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Geachte mevrouw Van Vliet, 
 
 
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 Bouw van 16 appartementen de Admiraal aan de Karel Doormanweg te Breukelen. 
 
Allereerst excuses voor de late beantwoording van uw vragen. Vanwege interne wisselingen en 
vacatures met name bij het onderdeel Verkeer is het niet mogelijk geweest om uw vragen eerder 
inhoudelijk te beantwoorden. Hieronder treft u alsnog een inhoudelijke reactie aan. 
 
Het gaat hier om een particulier bouwinitiatief en geen initiatief van de gemeente zelf. Dat betekent 
helaas dat wij in grote mate volgend zijn op de planning van de ontwikkelaar. Zoals wellicht bekend 
zijn er destijds - nog in de voormalige gemeente Breukelen - afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van deze appartementen. Jarenlang heeft de ontwikkeling stil gelegen en pas onlangs heeft de 
ontwikkelaar het initiatief opgepakt om te starten met de bouw. Op dat moment hebben wij niet 
meteen een gemeentelijke projectleider klaar zitten. Het gaat daarbij in de openbare ruimte 
bovendien om verschillende zaken. De bouwer legt tijdens de bouwperiode beslag op de openbare 
ruimte voor zijn bouwplaatsinrichting (opslag, etc), na/ten tijde van de oplevering van de 
appartementen zal ook de definitieve inrichting (extra parkeerplaatsen) gerealiseerd moeten 
zijn/worden, en de nutsbedrijven zullen de kabels en leidingen verleggen (activiteiten zijn 
uitgevoerd).  
 
Voor de tijdelijke bouwsituatie hebben we een aantal tijdelijke parkeerplekken gerealiseerd, hetgeen 
u wellicht al heeft gezien. 
Voor de situatie na de oplevering van de appartementen, zullen wij uiteraard in contact treden met de 
omwonenden en ondernemers. Daarvoor wordt ook een informatiebijeenkomst gepland en zullen 
betrokkenen worden uitgenodigd. Uiteraard zal dit deel in goed overleg met de ontwikkelaar door de 
gemeente worden begeleid.  
Het verleggen van de kabels en leidingen is aan de nutsbedrijven voorbehouden. Daar heeft de 
gemeente (eind december 2018) goedkeuring aan verleend. Maar het is uiteraard niet mogelijk daar 
vanuit verkeers- en parkeerinzichten randvoorwaarden aan te stellen. De wetgever heeft het zo 
geregeld dat de kabelleggers vrij probleemloos aan de slag kunnen en dat de gemeente recht heeft 
op degeneratiekosten. Dat zijn kosten die de nutsbedrijven betalen om de achteruitgang in het 
onderhoud van de openbare ruimte door het opbreken van het straatwerk te compenseren.  
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Ik hoop dat hiermee de algemene gang van zaken iets duidelijker voor u is geworden. Verder treft u 
hierna de concrete beantwoording van uw vragen aan. 
 
Vraag 1 
Waarom is er geen gehoor gegeven aan de zorgen van bewoners en winkeliers? 
 
Antwoord 1 
Zoals hiervoor aangegeven wordt er wel gehoor gegeven aan de zorg van de bewoners en 
winkeliers. Een informatiebijeenkomst staat op de planning. We hebben een bericht op social media 
geplaatst over de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen. De contactpersoon van de winkeliers is 
hierover rechtstreeks geïnformeerd. Daarnaast willen wij nog deze maand een wijkbericht uitdoen 
over de bouw en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Vraag 2 
Waarom is er tot op heden nog geen projectleider aangesteld?  
 
Antwoord 2 
Het gaat om een particulier initiatief waarin de gemeente niet de planning kan bepalen. Het initiatief 
heeft jarenlang stilgelegen, dus er is recent geen gemeentelijke projectleider belast geweest met dit 
project. Sterker nog, bij de afronding van de verkeerspilot rondom Griftenstein (eenrichting), was niet 
duidelijk dat de ontwikkelaar op zo’n korte termijn zou starten met de bouw. 
 
Vraag 3 
Wie wordt de projectleider van dit bouwproject?  
 
Antwoord 3 
Er wordt een wijkbericht verspreid en een informatieavond belegd. Over de wijze waarop de 
omwonenden en winkeliers contact met ons kunnen zoeken, zullen wij hen informeren. Uiteraard kan 
men bij vragen altijd terecht bij de gebiedsregisseur. 
 
Vraag 4 
Waarom is er (nog) geen onderzoek gedaan naar impact van het bouwproject op de parkeer- en 
verkeerssituatie?  
 
Antwoord 4 
Er is jaren geleden al ingestemd met een bouwplan inclusief de realisatie van een x-tal 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Dat is destijds dus al getoetst en bij de afweging 
meegenomen. De definitieve inrichting is destijds niet gerealiseerd onder meer vanwege het feit dat 
de bouwplannen stil lagen. Het is ook heel logisch ter voorkoming van schade om de openbare 
ruimte pas in te richten als de bouwwerkzaamheden grotendeels zijn uitgevoerd. 
 
Vraag 5 
Hoe wordt een goede parkeer- en verkeerssituatie na oplevering van de appartementen 
gewaarborgd?  
 
Antwoord 5 
Aan de instemming met het bouwplan is de voorwaarde gekoppeld dat er extra parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte zullen worden gerealiseerd.  
 
Vraag 6 
Hoe kan de communicatie met de bewoners en winkeliers verbeterd worden? 
 
Antwoord 6 
De communicatie over de bouw van de appartementen ligt uiteraard primair bij de 
ontwikkelaar/bouwer. Wij zijn niet op de hoogte van de exacte werkplanning van de bouwer, 
aangezien dat van velerlei factoren afhangt.  
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De ontwikkelaar heeft ons toegezegd om de direct omwonende/winkeliers te informeren. Eind 
december heeft de ontwikkelaar de directe omgeving in een brief geïnformeerd over de 
bouwwerkzaamheden. Begin februari heeft de ontwikkelaar de directe omgeving geïnformeerd over 
een bouwkundige vooropname. Daarnaast stellen wij-  zoals hiervoor al aangegeven - in overleg met 
de bouwer een wijkbericht op. Ook heeft de ontwikkelaar toegezegd zijn bijdrage te leveren aan de 
nog te houden informatiebijeenkomst. 
T.a.v. de definitieve inrichting van de openbare ruimte zal de gemeente het voortouw nemen. De 
winkeliers en omwonenden zullen wij op de gebruikelijke manier betrekken bij de planvorming.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Jelle Hekman,  
Griffier 
 


