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Beste heer R. van Liempdt, 
 
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 het statenvoorstel uitbreiding P+R Breukelen. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 

Vraag 1 
Is het college bekend met het voornemen van uitbreiding van P+R Breukelen. 
 
Antwoord 1 
Ja, het is bij het college bekend dat de Provincie Utrecht het P+R Terrein in Breukelen wil 
uitbreiden. 
 
Vraag 2 
Werkt het college mee aan de uitbreiding van P+R Breukelen. 
 
Antwoord 2 
Ja. De bouw van een parkeergarage op de P1 locatie bij station Breukelen is mogelijk op basis 
van het geldende bestemmingsplan Corridor.  
 
Vraag 3 
Wat is de invloed van de gemeente Stichtse Vecht? 
 
Antwoord 3 
De parkeergarage is bij recht toegestaan in het bestemmingsplan Corridor. Het 
bebouwingspercentage en maatvoering etc. zijn hierin opgenomen.  
De gemeente heeft invloed op de ontsluiting, aansluiting, inrichting bouwterrein, communicatie, 
toetsing aan Bouwbesluit en de architectuur (welstand).  
 
 
 
 
 



 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 

 

Pagina 2 van 3 1
7

72
4

3_
1

.D
O

C
/V

Iv
2 

 
Vraag 4 
Welke beslissingsbevoegdheden heeft de gemeente Stichtse Vecht inzake deze uitbreiding? 
 
Antwoord 4 
Het college is bevoegd tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van de 
parkeergarage en de inrit. 
 
Vraag 5 
Is er ambtelijk overleg geweest met de provincie inzake deze uitbreiding? Zo ja, Kunt u hiervan 
gespreksverslag(en) opsturen? 
 
Antwoord 5 
Ja, alleen telefonisch.   
Wel zijn er in 2017/ 2018 ambtelijke gesprekken geweest met de provincie Utrecht en een team 
van Zuidasdok in het kader van de ondertunneling van de A10 bij Amsterdam. De reden 
hiervoor was dat Zuidasdok naar alternatieven zocht om grote filevorming rondom de 
wegwerkzaamheden te voorkomen en om voor bedrijven gevestigd op de Zuidas alternatief 
vervoer te bieden voor hun werknemers. Een parkeergarage bij Breukelen was hier een van de 
mogelijkheden.  
 
Vraag 6 
Is er bestuurlijk overleg geweest met de provincie? Zo ja, Kunt u hiervan gespreksverslag(en) 
opsturen? 
 
Antwoord 6 
Er heeft geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de bouw van de P&R garage. Wel is er 
tijdens andere overleggen zijdelings hierover gesproken. 
 
Betaald parkeren 
Bij het voorstel wordt gesproken over betaald parkeren als optie en dat hiervoor een onderzoek 
komt. 
 
Vraag 7 
Is de gemeente Stichtse Vecht betrokken bij dit onderzoek? 
 
Antwoord 7 
Het onderzoek is nog niet in uitvoering. Wat nu voor ligt bij Provinciale Staten is of zij krediet 
beschikbaar wil stellen voor de bouw van een garage en de daarbij horende onderzoeken. 
Wanneer de Staten hiermee akkoord gaan wordt pas gestart met alle onderzoeken en 
uitwerkingen. 
 
Vraag 8 
Werkt de gemeente mee aan invoering van betaald parkeren? 
 
Antwoord 8 
Op basis van het onderzoek zal het college een standpunt in nemen over betaald parkeren. De 
invloed van de gemeente is hierin beperkt. De gronden zijn niet in eigendom van de gemeente.  
 
Vraag 9 
Welke invloed kan betaald parkeren hebben op de omliggende gebieden? 
 
Antwoord 9 
In deze fase kunnen hier nog geen uitspraken over worden gedaan.  
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Omwonenden en omliggende bedrijven. 
Uitbreiding van parkeren en eventueel betaald parkeren heeft invloed op de omgeving en 
omwonenden. Zijn de omwonenden en omliggende bedrijven: 
 
Vraag 10 
Actief op de hoogte gesteld door de gemeente van de plannen van de provincie? 
 
Antwoord 10 
Nee, zoals bij vraag 7 is aangegeven betreft het voorstel om krediet beschikbaar te stellen. Op 
het moment dat het krediet beschikbaar is gesteld zal de Provincie in overleg treden met de 
omgeving. Wanneer het krediet niet beschikbaar wordt gesteld is de bouw van de garage 
financieel niet haalbaar en zal de parkeergarage vooralsnog niet gerealiseerd worden. 
 
Vraag 11 
betrokken bij de besluitvorming?  
 
Antwoord 11 
Nee, zoals bij vraag 7 is aangegeven betreft het voorstel om krediet beschikbaar te stellen. 
 
Vraag 12 
betrokken bij het parkeeronderzoek van de provincie.  
 
Antwoord 12 
Nee. Het college zal de Provincie Utrecht verzoeken om de omgeving mee te nemen bij het 
parkeeronderzoek. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de 'Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Corridor d.d.
13 mei 2013' gewijzigd 18 juni 2013 onkankelijk te verklaren en te bean|oorden conform het in de
nota opgenomen commentaar en de conclusies',
2. Het on|erpbestemmingsplan Corridor te wijzigen conform de in de 'Nota Zienswijzen
Bestemmingsplan Corridor' opgenomen 'Staat van Wijzigingen' die onderdeel uitmaakt van dit be|luit;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn aan het
opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald mo|ten worden;
4. Het bestemmingsplan Corridor met bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen onder de
elektronische ID: NL.IMRO.1904.BPcorridorBKL-VG01.
é
Samenvatting
l
!
1
Voor u Iigt een nieuw bestemmingsplan voor het corridorgebied in Breukelen. Het plangebied bestaat j
globaal uit het gebied dat gelegen is tussen de Rijksweg A2 en het Amsterdam Rijnkanaal. Binnen het
l
plangebied zijn de bedrijventerreinen Breukele|aard, Merwedeweg en Keulschevaad, de woonwijk het
Rode Dorp en Hotel Breukelen gelegen. Daarnaast ligt nog een deel agrarisch gebied binnen bet
plangebied wat gelegen is ten noorden en ten zuiden van het bebouwde gebied. Dit nieuwe
bestemmingsplan vervangt een aantal verouderde plannen. Het doel van het bestemmingsplan is het
bieden van een eenduidige en uniforme regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane
bebouwing. Het bestemmingsplan is overwegend consexerend van aard en Iegt de bestaande situatir
vast. On|ikkelingen waarvoor al een planologische onthe|ngs- of vrijstellingsprocedure is doorlopeq, zijn
in het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast maakt het bestemmingsplan twee nieuwe on|ikkeliqgen
mogelijk, namelijk de vestiging van een horecagelegenheid en een P&R parkeergarage nabij het stat-lon
van Breukelen.
Bijlagen
- Bestemmingsplan Corridor ID: NL.IMRO.1904.BPcorridorBKL-VG01 met de daarbij horende stukken
Nu (joytaj j|vaatnjé i eo Bn osWeijrzpeynssBtessmtemmj nmgisjjsaj Zclorroj Jlrd O r d ' d ' 1 3 'X 6 i 2 0 1 3 , 9 eWijzg i g d 1 8 j u n i 2 0 1 3 j
Ruimtelijke onderbouwing P&R garage
@
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Harmonisatie
De gemeente Stichtse Vecht is ee'n traject gestad om, mede in het licht van de actualiseringsplicht die is
opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening, de bestemmingsplannen voor alle kernen bihnen de gemeente
te actualiseren en te digitaliseren. De vigerende plannen zijn in veel gevallen verouderd en voldoen niet
aan de vereisten van deze tijd. Ook voor de Corridor gelden een aantal verouderde bestemmingsplannen,
waardoor herziening wenselijk is. Met het nieuwe bestemmingsplan worden de volgende
bestemmingsplannen vervangen:
* Bestemmingsplan Bedrijvenpark Breukeje|aard, vastgesteld 5 april 1994,.
* Bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1973, vastgesteld 5 maart 1974.,
e Bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1973, eerste herziening, vastgesteld 7 april 1992.,
e Bestemmingsplan Spoowerdubbeling, vastgesteld 22 december 1998.,
* Bestemmingsplan Verbreding Rijksweg A2, vastgesteld 31 oktober 2000.,
œ Projectbesluit Hotel Breukelen, vastgesteld 27 augustus 2010.
Van een harmonisatie in het kader van de 'Wet algemene regels herindeling'' is vanwege het
locatiespeciseke karakter geen sprake.
Doel en beoogd maatschappelijk e|ect
Voorliggend bestemmingsplan vervangt de bovengenoemde bestemmingsplannen en heeq tot doel een
eenduidige en uniforme juridische regeling te bieden voor het toegestane gebruik en de toegestane
bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consewerend van aard en Iegt
de bestaande situatie vast. De (cultuurhistorisch) waardevolle elementen binnen het plangebied,
waaronder historische boerderijen, zijn in het bestemmingsplan van een passende, op bescherming
gerichte regeling voorzien. Ontwikkelingen waarvoor al een planologische procedure is doorlopen, zijn
als ''bestaande situatie'' in het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast zijn twee initiatieven (vestiging
horecagelegenheid en realisatie P&R garage) opgenomen die lopende het proces zijn ingediend bij de
gemeente. Hiervoor is door beide initiatiefnemers een ruimteljke onderbouwing opgesteld waarin
aangetoond is dat het initiatief voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Ook wordt de ruimte geboden
voor verkeersmaatregelen om zo in de nabije toekomst makkelijker in te kunnen spelen op
verkeersvraagstukken voor de ontsluiting van de snelweg n en de kern Breukelen.
Argumenten
* Ingekomen zienswlzen geven aanleiding om het bestemmingsplan gewlzigd vast te stellen.
Het on|erpbestemmingsplan Corridor heeft vanaf vrijdag 22 februari tot en met donderdag 4 april
2013 voor zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 18 zienswijzen ihgediend waarv|n
1 ondersteund wordt door 54 omwonenden.
Alle zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de ''Nota van Zienswijzen
Bestemmingsplan Corrido/'. Er is een aantal algemene onde|erpen die in meerd|re reacties
terugkomt. Voor deze onde|erpen is in de nota een apart hoofdstuk opgenomen. De ingediende
zienswijzen leiden niet g tot vergaande planwijzigingen. Voor de volledige inhoud en voorgestelde
bean|oording van de zienswijzen verwijzen wij uw raad naar de ''Nota van Zienswijzen
Bestemmingsplan Corrido/'.
Hieronder wordt de belangrijkste aanpassing weergegeven die volgt uit de ingediende zienswijzen:
1. Verbetering doorstroming van de oostellke rotonde bl de snelweg a2
Momenteel is de provincie in samenwerking met de gemeente en Rijkswaterstaat bezig om de
verkeersdoorstroming op de rotonde, gelegen tussen het spoor en de snelweg A2, te
verbeteren. Momenteel ontstaat in de avondspits ile op de snelweg n als gevolg van een
slechte doorstroming van het verkeer op deze rotonde. Hiefvoor is een oplossing bedacht voor
de eerste 5 jaar die samengevat voociet in een bypass naar Kockengen en een dynamisch
verkeerslichtensysteem. De noodzakelijke aanpassingen hiervoor zijn opgenomen in het
bestemmingsplan.
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a. Algemene a|ijkingsregels (adikel 35): hiermee kan het college vrijstelling verlenen om
het profiel in geringe mate aan te passen en indien noodzakelijk de bestemmingsgrenzen
2 meter te overschrijden ten behoeve van verkeerskundige aanpassingen.
b. In de algemene wijzigingsregels (artikel 36) zal worden toegevoegd dat een bestemming
gewijzigd kan worden in Verkeer. In de wijzigingsbevoegdheid zijn een aantal voo|aardên
opgenomen zodat de omliggende gebieden, indien noodzakelijk, zoveel mogelijk worden
beschermd.
Meerdere zienswlzen zln gericht tegen de komst van een P&R garage nabl station Breukelen.
In het on|erpbestemmingsplan is de on|ikkeling opgenomen om een P&R garage te on|ikkelen
op het huidig P&R Iocatie bij het bus- en treinstation van Breukelen. Hiertegen zijn door omwonehden
en omliggende bedrijven bezwaar gemaakt. De belangrijkste argumenten die hierbij worden
genoemd zijn:
a. Realisatie P&R garage zal Ieiden tot een nog slechtere verkeersituatie',
l
b. De maximaal toegestane hoogte van de P&R (14 meter) is te hoog. Het Ieidt tot een ernstige
inbreuk op de privacy van bewoners en omwonenden van het Rode Dorp.
c. De capaciteit van de P&R is te klein voor het reeds aanwezige aanbod;
d. Wat zijn de gezondheids- en milieue|ecten voor omwonenden wanneer de verkeersintensitqit
toeneemt.
*
*
Beoogde on|ikkeling
De provincie Utrecht is in samenwerking met de gemeente reeds meerdere jaren aan het
onderzoeken op welke manier de parkee|aciliteit verbeterd kan worden bij het station van Breukelen.
Hierbij heeq elke Iocatie binnen het gebied zijn voor- en nadelen (zie ook bijlage).
Momenteel is de ontsluiting van het stationsgebied een knelpunt. Door het vele vrach&erkeer vanuit
het bedrijventerrein Keulschevaad en het bus- en autoverkeer vanaf het stationsgebied is een
onovecichtelijke situatie ontstaan. Ons heeq college reeds besloten dat de ontsluiting van het
stationsplein aangepast dient te worden bij realisatie van de garage. Hierdoor wordt de
verkeerssituatie verbeterd. Voorts stellen wij mede gelet op de ingediende zienswijzen voor de
capaciteit van de parkeergarage te beperken tot ca 400 voertuigen door de toegestane hoogte te
beperken tot 9 meter in plaats van 14.0 meter.
Na vaststelling van het bestemmingsplan zullen wij de de mogelijkheid onderzoeken om het verkeer
komende vanaf de snelweg en het achterliggende achterland aa'n de wesàijde van het station af te
wikkelen, zodat de infrastructuur aan de oostzijde minder wordt belast.
Huidig bestemmingsplan
Voor de P&R Iocatie geldt momenteel het.bestemmingsplan ''Spoo|erdubbeling Gemeente
Breukeien'' en daarin heeq deze Iocatie de bestemming ''Stationsgebied''. Binnen deze bestemming
mag op de beoogde Iocatie een kantoorgebouw van 4.000 m2 gerealiseerd worden met een !
maximale hoogte van 15 meter. Planologisch gezien zijn de mogelijkheden dus nu ruimer dan vöor
de realisering van de parkeergarage thans wordt voorgesteld.
Inrichting gebied
De onveilige situatie in het gebied is een bekend gegeven. Bij de realisatie van de P&R garage zjl
dan ook gekeken worden naar de inrichting van het gebied zodat een betere geleiding komt van de
verkeerstromen. Hoe de inrichting zal worden, is nog niet bekend omdat op dit moment het nog piet
duidelijk is hoe de parkeergarage gesitueerd gaat worden. In overleg met provincie zal gekeken
worden op welke wijze de verkeera|ikkeling op het huidige wegennet aangesloten gaat worden
dan wel aangepast, zodat de verkeersveiligheid verbeted.
Milieu aspecten
De on|ikkeling is aan alle milieuaspecten getoetst. Uit de ondecoeken is gebleken dat geen
aantasting van het milieu of een overschrijding van wettelijk voorgeschreven normen plaats zal
vinden. Door voldoende afstand (minimaal 10 m) aan te houden tot de meest nabijgelegen woniqg
wordt (conform de normen) gezorgd voor een aanvaardbaar woon- en IeeRlimaat. Met het ontwerp
@
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van de parkeergarage wordt waar mogelijk gestreefd naar minimale hinder op de omgeving qua Iicht,
|chaduw en privacy.
Wij verwijzen ook naar de Ruimtelijke Onderbouwing voor de P+R garage.
Aanvullende parkeewoorziening
Om de volledige vraag te kunnen bean|oorden dient op een andere Iocatie een aanvullende
parkeewoociening gecreëerd worden voor minimaal 200 voeduigen.
Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van parkeren op maaiveld. Om de realisatie van deze e|tr;
parkee|oorziening in de nabije toekomst mogelijk te maken stellen wij voor een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Hierdoor kan een volwaardige parkee|oorziening ontstaan bij
het station Breukelen voor minimaal 600 auto's waarvan 400 voertuigen in de beoogde
parkeergarage en 200 elders in het gebied. In deze algemene wijzigingsbevoegdheid (artikel 36)
wordteen aantal voo|aarden opgenomen zodat de omliggende gebieden zoveel megelijk worden
beschermd.
o Ambtshalve zln bl controle een aantal omissies en verbetepunten geconstateerd
Naast de wijzigingen op basis van de ingediende zienswijzen, wordt ook een aantal belangrjke
ambtshalve aanpassingen voorgesteld. Voor deze wjzigingen wordt eveneens verwezen naar de
separaat bijgevoegde ''Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Corridor'', alwaar oôk de voorgestetde
wijzigingen opgenomen zijn.
Kanttekeningen
1. Om het beheer van de P+R garage kostendekkend te maken, zal een vergoeding worden gevraagd
om op deze locatie te parkeren. Wanneer dit het geval is, dient er ook een actief parkeerregime
worden ingesteld in en rondom het Rode Dorp om parkeeroverlast te voorkomen. In nader overleg
met de provincie/ NS zal korte termijn worden gekeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
Communicat|e
Het bestemmingsplan Corridor heeft twee keer (als vooron|erp en als ontwerp) ter inzage gelegen, en
is tevens |eemaal aan een aantal overlegpadners toegezonden. Bij aanvang van de inzage termijn van
zowel het vooron|erpbestemmingsplan als het on|erpbestemmingsplan zijn informatieavonden
georganiseerd. Richting inwoners die niet hebben gereageerd op het bestemmingsplan heeft de
berichtgeving over de vaststelling via de gebruikelijke kanalen plaatsgevonden.
De Nota van uitgangspunten, het vooron|erpbestemmingsplan en on|erpbestemmingsplan zijn
besproken in een klankbordgroep. In deze klankbordgroep waren de bedrijven vedegenwoordigd van
de Keulschevaad, Merwedeweg en Breukele|aard. Daarnaast waren de directeur vd. Valk, Kamer van
Koopbandel en een bewoner van het Rode Dorp agendalid.
Financiën en risico's
1. De economische uitvoerbaarheid dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan op grond van
artikel 3.1.6, eerst lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te worden aangetoond. Op het momènt
dat het kostenverhaal niet op een andere wijze is verzekerd, dient op basis van adikel 6.12 Wrd
(tegelijkedijd met de vaststejling van het bestemmingsplan) een exploitatieplan te worden opgesteld.
Het exploitatieplan is de basis voor het doorberekenen van de verhaalbare kosten die de gemeente
maakt om de aangewezen bouwplannen mogelijk te maken.
Op basis van de on|ikkelingen in het bestemmingsplan is een exploitatieplan niet noodzakelijk. Dit
komt doordat voor de opgenomen ontwikkelingen een anterieure overeenkomst aanwezig is of voor
vaststelling van het bestemmingsplan zal worden opgesteld. Voor de overige on|ikkelingen geldt
dat het hier sprake is van een te geringe bestemmingswijziging dan wel niet verhaalbare kosten.
2. Ten behoeve van het bestemmingsplan is in totaal f 8.300,- gereseweerd binnen het budget
''bestemmingsplannen algemeen'' uit de begroting van 2013. Tot nu toe is f 262,50,- uitgegeven.
De ve|achting is dat het totale budget voor bestemmingsplannen toereikend is.
Vervolg
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan toegezonden aan de provincie Utrecht die een
toets doet of de wijzigingen niet in strijd zijn met het provinciaal beleid. Vervolgens wordt het
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bestemmingsplan voor 6 weken ter inzage gelegd zodat belanghebbenden beroep kunnen aantekenen bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kunnen zij een voorzoek om
voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen. Op het moment dat er beroep is aangetekend of
een verzoek om voorlopige voociening is ingediend krijgt u hiervan een afschrift.
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
|.stichîevecht.nl
22 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
*
@
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
- de Wet Ruimtelijke ordening;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2013.,
- de bespreking in de werksessie van 4 juni 2013 en 18 juni 2013.,
@
besluit
De zienswijzen die opgenomen zijn in de 'Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Corridor d.d.
13 mei 2013' gewijzigd 18 juni 2013 onkankelijk te verklaren en te bean|oorden conform het in
de nota opgenomen commentaar en de conclusies',
2. Het on|erpbestemmingsplan Corridor te wijzigen conform de in de 'Nota Zienswijzen
Bestemmingsplan Corridor' opgenomen 'Staat van Wijzigingen' die onderdeel uitmaakt van dit
besluit;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn aan
het opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald moeten worden;
4. Het bestemmingsplan Corridor met bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen onder de
elektronische ID: NL.IMRO.1904.BPcorridorBKL-VG01.
5. Bij de realisatie van de Parkeergarage geldt de voorwaarde van een verbeterde
verkeersontsluiting.
25juni2013
Griffie
V r ter
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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * R.J.
Tussenvoegsel(s) van
Achternaam * Liempdt
E-mailadres * ronald@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Statenvoorstel uitbreiding P+R Breukelen.
Inleiding * Bij de Provinciale Staten was er op 15 april 2020 een commissie 

over P+R Breukelen.
De provincie is voornemend om P1 bij station Breukelen uit te 
breiden.
Hiervoor gaat ze een krediet van € 5 miljoen ter beschikking stellen 
voor de bouw van een parkeervoorziening.

Lokaal Liberaal heeft deze commissie gevolgd en heeft hierover de 
volgende vragen:

Vragen

Vraag 1 * 1 Is het college bekend met het voornemen van uitbreiding van P+R 
Breukelen.
2 Werkt het college mee aan de uitbreiding van P+R Breukelen.
3 Wat is de invloed van de gemeente stichtse vecht?
4 Welke beslissingsbevoegdheden heeft de gemeente Stichtse 
Vecht inzake deze uitbreiding?
5 Is er ambtelijk overleg geweest met de provincie inzake deze 
uitbreiding?
Zo ja, Kunt u hiervan gespreksverslag(en) opsturen?
6 Is er bestuurlijk overleg geweest met de provincie? 
Zo ja, Kunt u hiervan gespreksverslag(en) opsturen?

Betaald parkeren
Bij het voorstel wordt gesproken over betaald parkeren als optie en 
dat hiervoor een onderzoek komt.

7 Is de gemeente Stichtse Vecht betrokken bij dit onderzoek?
8 Werkt de gemeente mee aan invoering van betaald parkeren?
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9 welke invloed kan betaald parkeren hebben op de omliggende 
gebieden?

Omwonenden en omliggende bedrijven.
Uitbreiding van parkeren en eventueel betaald parkeren heeft 
invloed op de omgeving en omwonenden.

Zijn de omwonenden en omliggende bedrijven:
10 actief op de hoogte gesteld door de gemeente van de plannen 
van de provincie?
11 betrokken bij de besluitvorming?
12 betrokken bij het parkeeronderzoek van de provincie. 

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage toe? * nee
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