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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
6 februari 2018 om 19.35 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jeroen Willem Klomps 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
D66 Linda Hogeveen 1 t/m 4 
D66 Roos Roodnat 5 t/m 7 
VVD Elfride Zeldenrust 1 t/m 7 
CDA Siem Scherpenzeel 1 t/m 7 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 7 
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 7 
Maarssen 2000 Gerry Rijsterborgh 1 t/m 7 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 7 
PvdA Pleun van der Kooij 1 t/m 7 
GroenLinks Tjeerd Schuhmacher 1 t/m 7 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 7 
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ’t Hof 1 t/m 7 
 
Burgemeester en Wethouders 
Franko Živković-Laurenta D66 1 t/m 4 
Pieter de Groene D66 5 t/m 7 
 
Verder aanwezig 
Charlotte Spaan Beleidsmedew. Ruimtelijke Ontwikkeling 3 
Tom Verkammen Proces & Programmamanager 3 
Sjors Teunissen Beleidsmedew. Omgevingskwaliteit 4 
Sylvia Lutters Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 5 
Hugo Steutel Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 6 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met het uitlopen van 
een vergadering van fractievoorzitters is deze vergadering iets later begonnen. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e herziening. 
Vragen worden gesteld over het kleinschalig kamperen op perceel Oukoop 46 en de 
horecabestemming op perceel Oukoop 22. 
De wethouder wordt om een reactie gevraagd op de brief van de heer Spithoven betreffende 
klachten inzake overlast van activiteiten op perceel Oukoop 22. 
 
Wethouder Živković-Laurenta geeft aan dat het op perceel Oukoop 46 om kamperen bij een 
bedrijf gaat. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan heeft de raad reeds besloten dat dit 
bedrijf niet alleen agrarisch is. Dat is een keuze van de raad geweest. 
 
Tom Verkammen vult aan dat er wel extra voorwaarden aan zijn verbonden. 
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Wethouder Živković-Laurenta antwoord dat het toekennen van een categorie Horeca 3 ook 
zaalverhuur inhoudt zoals op dit moment al plaatsvindt. De raad heeft hier in 2013 al toe 
besloten, echter die categorie is verzuimd op te nemen. Dat wordt nu hersteld. 
Als blijkt dat er activiteiten plaatsvinden buiten de daarvoor bestemde bouwvlakken is dat een 
handhavingszaak. Hij zal daar naar laten kijken. 
Hij zal het toekennen van Horeca 3 aan het perceel Oukoop 22 wijzigen in bouwvlak Oukoop 22. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
Toezeggingen wethouder Živković-Laurenta: 
1. Handhaving laten kijken naar de gemelde overlast van de activiteiten op perceel 

Oukoop 22. 
2. Het woord “perceel” Oukoop 22 wijzigen in “bouwvlak” Oukoop 22 in het besluit. 
 

4. Opnieuw vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 
De heer Willig, Nigtevechtseweg 188 in Vreeland, vraagt om nu, na 25 jaar, het bouwvlak op zijn 
perceel goed vast te stellen, rekening houdend met hoe het bouwvlak in 1976 was vastgesteld. 
Om samen met de gemeente tot een oplossing te komen heeft hij medewerking verleend aan 
een aanpassing hiervan. 
 
VVD constateert dat voor perceel Zandpad 22 in Nieuwersluis een kleinschalige camping wordt 
toegestaan met een oppervlakte van 2.500 m². De eigenaar gebruikt 9.000 m² grond hiervoor. In 
het kader van de zorgvuldigheid, transparantie en schending van de regels wordt gevraagd hier 
naar te kijken. 
 
GroenLinks mist het verslag over polder Mijnden. 
 
Streekbelangen, Maarssen 2000 en het CDA zijn van mening dat polder Mijnden conserverend 
moet blijven. In verband met de zorgvuldigheid wordt gevraagd om goed naar de formulering 
hiervan te kijken. Bij een eventuele wijziging in de bestemming voor polder Mijnden de raad hier 
vroegtijdig bij betrekken. 
 
Maarssen 2000 constateert dat een aanvraag omgevingsvergunning loopt voor een 
hondenpension op Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht. De wethouder wordt om een 
bevestiging gevraagd dat dit hondenpension niet in het voorliggende voorstel is opgenomen. 
 
CDA meldt dat voor perceel Rijksstraatweg 188 onduidelijkheid bestaat over het gebruik van de 
juiste cijfers door de initiatiefnemer en door de ABC-commissie. 
 
Wethouder Živković-Laurenta heeft ook geconstateerd dat op de website van de camping op 
perceel Zandpad 22 in Nieuwersluis 9.000 m² wordt gemeld. Hij zal hier naar laten kijken. Als 
blijkt dat er activiteiten buiten het bouwvlak plaatsvinden zal Handhaving plaatsvinden. 
De tekst over polder Mijnden zal stelliger worden opgenomen in het voorstel en geel worden 
gearceerd. Een wijzigingsbevoegdheid is hierbij opgenomen om met een besluit van het college 
de bestemming te kunnen wijzigen naar natuur. Zodra dit aan de orde is zal de raad daar 
vroegtijdig bij betrokken worden. Het verslag over polder Mijnden zal worden toegestuurd. 
Het hondenpension staat los van dit voorstel. Het voorliggende besluit heeft daar geen invloed 
op. Over het hondenpension zal naar alle waarschijnlijkheid op 12 maart een inloopavond 
plaatsvinden. 

 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 

Toezeggingen wethouder Živković-Laurenta: 
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1. Handhaving laten kijken naar het gebruik van het aantal m² op de camping op perceel 
Zandpad 22 in Nieuwersluis. 

2. De tekst over polder Mijnden stelliger in het voorstel opnemen en geel arceren. 
3. Zodra een bestemmingswijziging voor polder Mijnden aan de orde is, de raad daar 

vroegtijdig bij betrekken. 
4. Het verslag over polder Mijnden naar de raad sturen. 

 
7. Stand van zaken toezeggingenlijst portefeuillehouder Pieter de Groene. 

Gevraagd wordt naar de huidige stand van zaken met betrekking tot Greif en de verkeerssituatie 
in het Rode Dorp. Tevens wordt gevraagd om een kolom “huidige stand van zaken” toe te 
voegen. 
 
Wethouder De Groene antwoordt dat voor het Rode Dorp de resultaten van het onderzoek eerst 
met de bewoners wordt besproken en daarna in de commissie. 
Wat het stoplichtenmodel bij Greif betreft is tot overeenstemming gekomen. De gemeente is nog 
in gesprek met de Dorpsraad over het Sperwerveld. Gemeente en Dorpsraad zijn het hierover 
niet met elkaar eens. Het verzoek om toevoeging van een kolom “huidige stand van zaken” zal 
aan de griffie worden overgebracht. 

 
5. Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff. 

Mevrouw N. van Wijk spreekt in over de toegankelijkheid vanuit de Dorpsstraat naar de 
openbare parkeerplaatsen bij Beek en Hoff. 
De heer S. de Clercq spreekt in namens de Vechtplassencommissie. Hij maakt zich onder 
andere zorgen over de waarborging van de visuele eenheid in de inrichting van de buitenplaats 
in de toekomst. De twee naast elkaar gelegen opritten aan de Molendijk zijn ook niet passend bij 
een buitenplaats. 
 
Wethouder De Groene geeft een korte toelichting op het voorstel. De Rijksdienst voor cultureel 
erfgoed en de eigenaren stemmen hiermee in. De genoemde in-/uitritten zijn geen onderdeel 
van dit bestemmingsplan. Dat wordt geregeld in de APV. 
 
Fracties spreken hun waardering en complimenten uit voor dit voorstel. 
Gevraagd wordt om een toelichting op de openbare parkeerplaatsen. 
Stichtse Vecht Beweegt heeft bij de ambtelijke ondersteuning reeds melding gemaakt van een 
tegenstrijdigheid in het voorstel. 
 
Wethouder De Groene legt uit dat de 12 geplande parkeerplaatsen op de plek van de jeu de 
boulesbaan er wel komen. De verkoop van de 24 parkeerplaatsen was al opgenomen in het 
raadsvoorstel van 2014. De opbrengst van de verkoop van deze parkeerplaatsen is ook al 
ingezet als dekking voor de verbouw van het gemeentekantoor. De verkoop van deze 
parkeerplaatsen is geen onderdeel van dit voorstel. 
De door Stichtse Vecht Beweegt gemelde tegenstrijdigheid zal in het voorstel worden verwerkt. 
De gewijzigde tekst zal geel gearceerd worden. 
 
Mevrouw Van Wijk maakt gebruik van het slotwoord. 

 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 

Actiepunt wethouder De Groene: 
De door Stichtse Vecht Beweegt gemelde tegenstrijdigheid in het voorstel verwerken en geel 
arceren. 
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6. Bestemmingsplan Nijenrode. 

De heer De Clercq spreekt in namens de Vechtplassencommissie. Hij gaat onder andere nader 
in op de open laan en de positionering van het hotel bij het Koetshuis. 
 
De fracties spreken hun grote waardering en complimenten uit voor dit voorstel. 
Er zijn zorgen over de verkeersafwikkeling op de Straatweg en de vernatting op aangrenzende 
percelen. 
Klachten worden gemeld over overlast van vrachtverkeer van de cateraar. 
Gevraagd wordt of er een studie komt naar eenrichtingsverkeer en het afwikkelen van het 
verkeer via de Kanaaldijk Oost, rechtstreeks naar de A2. 
 
Wethouder De Groene meldt dat er binnenkort een provinciale workshop over verkeer bij 
Nijenrode plaatsvindt. Op de Oostkanaaldijk komt een fietsstraat. Een ontsluiting voor auto’s aan 
de achterzijde komt er niet. Er is goed overleg tussen Nijenrode en de wijkcommissies van Otter-
Maten en Broeckland. Hier hoort ook de overlast van vrachtverkeer thuis. Het college maakt zich 
geen zorgen over eventuele vernatting. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
 

Ter kennisname 
Ontwerp wijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven. 
Is voor kennisgeving aangenomen. 

 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
7-2-2018 
MdJ 


	Aanwezig Agendapunten
	De leden
	Burgemeester en Wethouders
	Verder aanwezig
	1. Opening.
	2. Vaststellen van de agenda.
	3. Bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e herziening.
	4. Opnieuw vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
	7. Stand van zaken toezeggingenlijst portefeuillehouder Pieter de Groene.
	5. Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff.
	6. Bestemmingsplan Nijenrode.


