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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
12 juni 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman 1 t/m 3 en 5 
VVD Arjan Wisseborn 4 en 6 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 6 
GroenLinks Marja van Gaalen 1 t/m 6 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 6 
Streekbelangen Jacques Helling 1 t/m 5 
Streekbelangen Karin van Vliet 6 
PvdA Joseph Toonen 1 t/m3, 5 en 6 
PvdA Pleun van der Kooij 4 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 6 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 1 t/m 6 
PVV Ruud Vermeent 1 t/m 6 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 6 
 
Burgemeester en Wethouders 
Linda van Dort GroenLinks 1 t/m 6 
 
Verder aanwezig 
Hugo Steutel Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 4 t/m 6 
Joost Broeke Planoloog 4 t/m 6 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
a. De voorzitter meldt dat hij een verzoek van Lokaal Liberaal heeft gekregen om agendapunt 3, 

“Recreatiewoning Vreelandseweg 67 in Nigtevecht” van de agenda af te halen. Dit onderwerp 
is op verzoek van Lokaal Liberaal geagendeerd. Wethouder Van Dort zal met betrokkene een 
afspraak maken om de onduidelijkheden en de mogelijkheden met elkaar te bespreken. 
De commissie stemt hiermee in. 

b. De voorzitter inventariseert of iemand het ter kennisname punt “Ontwerpbestemmingsplan 
Veenkade 8 in Maarssen” wil bespreken. Dat is niet het geval en dit onderwerp hoeft dus niet 
aan de agenda te worden toegevoegd. 

De agenda wordt hiermee vastgesteld. 
 

3. Recreatiewoning Vreelandseweg 67 te Nigtevecht. 
→ Is van de agenda afgevoerd. Zie agendapunt 2. 

 
4. Wijzigen bestemmingsplan Vijverhof in Nieuwersluis, naar aanleiding van uitspraak Raad 

van State. 
De commissie stemt in met het voorstel. 

 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
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De voorzitter stelt voor om de agendapunten 5 en 6 om te draaien. De vergadering loopt ruim voor op 
het geplande tijdschema en de inspreker voor agendapunt 5 is nog niet aanwezig. 
 
De commissie stemt hiermee in. 
 
6. Bestemmingsplan Hortense Kwartier in Breukelen. 
 CDA geeft de suggestie mee om de bewoner van Domineeslaantje 45 afzonderlijk te informeren 

over de definitieve locatie van de daar geplande restafvalcontainer. 
 
 Wethouder Van Dort antwoordt dat inmiddels gebleken is dat de tegenover Domineeslaantje 45 

geplande restafvalcontainer daar niet uitvoerbaar is vanwege de aanwezige 
hoofdtransportleiding water. Zodra de definitieve locatie bekend is zal zij de betreffende bewoner 
informeren. 

 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
 Actiepunt wethouder Van Dort: 

De bewoner van Domineeslaantje 45, zodra dat bekend is, informeren over de definitieve locatie 
van de restafvalcontainer. 

 
Schorsing van 19.55 tot 20.05 uur (wachten op de inspreker) 
 
5. Bestemmingsplan Singel 1 in Vreeland (AVAB-terrein). 

Maarssen 2000 stelt de onderverhuur van sociale koopwoningen aan de orde. Wil dit actiever 
tegengaan. Vraagt om in de anterieure overeenkomsten van alle plannen nog dwingender 
maatregelen op te nemen dan nu het geval is. Vraagt de wethouder of zij hier onderzoek naar 
wil doen of dat Maarssen 2000 met een motie hiertoe moet komen. 
 
PvdA, GroenLinks en Lokaal Liberaal geven aan dat zij meegaan met het voorstel voor een 
discussie over het scherper stellen van voorwaarden in anterieure overeenkomsten. 
 
Diverse partijen hebben vragen en opmerkingen over het parkeerprobleem. 
 
Inspreker, de heer C. Hellingwerf is niet tegen het plan, maar vindt hat aantal woningen te hoog. 
Ziet liever meer groen in de omgeving en kaart het parkeerprobleem aan. 
 
De heer R. Hellingwerf reageert ook op het parkeerprobleem. 
 
Wethouder Van Dort zal het voortouw nemen en met een voorstel komen voor het aanscherpen 
van de randvoorwaarden met betrekking tot zelfbewoning/het tegengaan van onderverhuur van 
sociale koopwoningen. 
Het parkeren wordt aangepakt in samenspraak met de omwonenden. 

 
 De heer R. Hellingwerf maakt gebruik van het slotwoord. 
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
 Toezegging wethouder Van Dort: 
 Met een voorstel naar de raad komen voor het aanscherpen van de randvoorwaarden in 

anterieure overeenkomsten met betrekking tot zelfbewoning/het tegengaan van onderverhuur 
van sociale koopwoningen. 
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Schorsing van 20.40 tot 20.50 uur (voor het wachten op de burgemeester in verband met zijn 
aanwezigheid bij de vergadering van de commissie Bestuur en Financiën) 
 
De voorzitter stelt voor, gezien de aanwezigheid van de burgemeester en van de woordvoerder van 
de PvdA bij de andere commissievergadering, om agendapunt 7, 
“Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysiek Domein 2018”, op verzoek van de PvdA geagendeerd, 
uit te stellen tot de volgende vergadering van de commissie Fysiek Domein. 
 
De commissie stemt hiermee in. 
 
7. Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysiek Domein 2018. 
→ Uitgesteld tot de volgende vergadering van de commissie Fysiek Domein. 

 
Ter kennisname: 
Ontwerpbestemmingsplan Veenkade 8 in Maarssen. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
De voorzitter meldt de woordvoerders van de diverse agendapunten dat de evaluatie van de 
vergadering schriftelijk volgt. De griffie zal hier een e-mail voor sturen met verzoek te antwoorden 
voor aanstaande dinsdag. 
 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.55 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
13-6-2018 
MdJ 
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