
 
 
Gemeenteraad van Stichtse Vecht 
t.a.v. de heer H. Steutel 
Postbus 1212 
3600 BE   Maarssen 
 
Breukelen, 27 november 2017 
 
 
Betreft : Zienswijze Nijenrode Z/17/122719 
 
 
Geachte heer Steutel, 
 
Hierbij ontvangt u, namens het wijkcomité Broeckland Breukelen, onze reactie op het 
ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNyenrodeBKL-OW01) voor het landgoed / 
buitenplaats Nyenrode. Deze reactie is in lijn met de eerder door ons gegeven commentaren / 
aanbevelingen zoals besproken in de klankbordgroep van 11 september j.l., onze bijeenkomst op 
20 oktober j.l. en onze correspondentie, ook met mevrouw. I. Huisman. 
 
De volgende punten zijn voor ons van belang: 
 
Effect verkeer in de wijk Broeckland 
1. In paragraaf 4.7.2 van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat er 128 parkeerplaatsen zijn 

(huidige situatie) bij de achteringang voor studenten. Er wordt beperkt aangegeven wat de 
verwachte groei hier van is in fase 1 en ook fase 2 (hoewel we begrijpen dat dit nog niet in te 
schatten is). Deze 128 plaatsen betekenen in theorie 2x (vertrek en aankomst) 128 = 256 
verkeersbewegingen per dag.  
Graag zien we een prognose over de gemiddeld verwachte bezettingsgraad van de 
parkeerplaatsen en het hiermee samengaande verwachte verkeersbewegingen door de wijk 
Broeckland. Zowel voor fase 1 als voor fase 2: ondanks dat fase 2 in een later stadium weer 
wordt voorgelegd, wordt er voor deze fase aangegeven dat er max 200 studentwoningen 
bijkomen. Dit zijn, bij een studentbezetting van 2 per kamer, 400 auto’s die potentieel op het 
terrein moeten parkeren (en door de wijk rijden).  

2. Onze ervaring is dat, conform hetgeen in paragraaf 4.7.1.2. is beschreven, inderdaad het aantal 
bewegingen door de cateraars in de wijk is afgenomen. Echter: 
o De huidige cateraar rijdt met een veel grotere vrachtauto door de wijk en ook op een veel 

vroeger tijdstip (heen rond 06:00u). Hierdoor wordt er door bewoners toch overlast 
ervaren. 

o Wat als er een nieuw contract met andere cateraars wordt afgesloten, welke garanties zijn 
er dan te geven? 

o Om de overlast van cateringleveranciers te beperken wensen we in het bestemmingsplan 
vast te leggen dat : 
 De aanvoer van catering middels slottijden beperkt is, bijv. tussen 07:00 en 09:00u 
 Het aantal bewegingen van de leveranciers is gemaximeerd (tot bijv. 2 per dag) 



3. Tijdens onze bijeenkomst van 20 oktober jl. is er door de vertegenwoordigers van Nyenrode 
aangegeven een verkeersmeting bij de achteringang van Nyenrode uit te voeren. De resultaten 
hebben we hier nog niet van gezien. We hebben graag inzage in de uitkomsten en zien deze 
graag als basis voor verdere besluitvorming op bovenstaande punten 1 en 2. 

 
Effect mogelijke toename geluid 
In ons overleg van 20 oktober jl. is er gesproken over de huidig in de wijk Broeckland ervaren 
geluidsoverlast van evenementen en de mogelijke toename van geluidshinder bij wijziging van 
het bestemmingsplan. In het genoemde overleg werd deze relatie zowel door Nyenrode als door 
de gemeente als niet relevant geacht, waarbij er werd verwezen naar het 
evenementenuitvoeringsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht.  
We hebben dit evenementenuitvoeringsbeleid nader bekeken en zien dat er in paragraaf 3.3 van 
dit document wel degelijk een relatie wordt gelegd met het bestemmingsplan (zie gekopieerde 
tekst in kader hieronder). Hier constateren we dat bij de verlening van ‘vergunningen niet-
incidenteel’ bij Nyenrode wel naar het bestemmingsplan gekeken moet worden en dus bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan gerefereerd moet worden aan de plannen die men voor 
evenementen heeft. 
 

 
 
We concluderen dus dat er in het bestemmingsplan een paragraaf opgenomen moet worden met 
betrekking tot de plannen voor het organiseren van evenementen in lijn met het 
evenementenuitvoeringsbeleid: 

- Hoeveel evenementen per jaar en van welke aard, incidenteel of niet-incidenteel 
- Het informeren van omwonenden in geval van een evenement waarvoor geluidsimpact te 

verwachten is 
- Het beleid ten aanzien ‘interne’ of ‘externe’ evenementen, waarbij eerder (o.a. 

klankbordgroep 11 oktober jl.) door Nyenrode aangegeven is dat externe evenementen 
niet zijn toegestaan. Om geluidsoverlast verder te beperken zien graag we dat bij de 
aanvraag voor vergunningen door de gemeente getoetst wordt of dit een ‘intern’ of 
‘extern’ evenement is, waarbij extern dus niet is toegestaan. 
(recent is weer naar voren gekomen dat locaties op Nyenrode ook van buiten geboekt 
kunnen worden) 

- Ook zien we graag het aantal te verlenen vergunningen beperkt tot een maximaal aantal 
per jaar, vast te stellen in overleg met de in de klankbordgroep betrokken partijen. 

 
Overlast bouwverkeer 
Hoewel niet direct onderdeel van het bestemmingsplan zijn er bij de bewoners van de wijk 
Broeckland grote zorgen over het bouwverkeer dat nu gepland staat door de wijk naar de 
achteringang van Nyenrode te rijden. We voorzien de volgende problemen: 
- De doorstroom door de wijk: als in de ochtendspits woon-werkverkeer de wijk zal verlaten, 

kan dit tot forse opstoppingen leiden, omdat al dit verkeer via de Stinzenlaan de wijk uit en in 
moet. Eenrichtingsverkeer of tijdelijke parkeerverboden zullen hier geen oplossing voor 
bieden. 



- De veiligheid voor langzaam verkeer in de wijk, met name voor de fietsende kinderen op weg 
naar school en de Stinzenhal. Door het extra en zware bouwverkeer ontstaat er een verhoogd 
risico. 

- De impact op de huizen door trillende bodem veroorzaakt door de zwaarte van het 
bouwverkeer. Dit geldt met namen voor het gedeelte van de Stinzenlaan zuid, de huizen vlak 
bij de achteringang van Nyenrode. De wegen zijn niet berekend op zwaar verkeer: door de 
zachte ondergrond trillen in de huidige situatie de huizen nu al fors als er zware vrachtwagens 
langsrijden, met risico op schade en claims. We adviseren daarom gemeente en huiseigenaren 
foto’s te maken voorafgaand aan de bouwactiviteiten, mocht het bouwverkeer toch door de 
wijk gaan. 

 
We verzoeken u dan ook dringend om een oplossing te vinden voor de af- en aanvoer door 
bouwverkeer buiten de wijk Broeckland, bijvoorbeeld via de zuidkant van het landgoed of via de 
westzijde (via de Kanaaldijk Oost). 
 
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien graag uw verdere reactie en 
aanpassingen in het bestemmingsplan tegemoet. We zijn uiteraard graag beschikbaar voor verdere 
uitleg en reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
Vertegenwoordiger wijkcomité Broeckland Breukelen 




