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(Gewijzigde) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, 
gehouden op dinsdag 14 mei 2019 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Ronald van Liempdt 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Bas van Schaik 1 t/m 7 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 7 
GroenLinks Tjeerd Schuhmacher 1 t/m 7 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 6 
CDA Astrid Verweij 7 
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 7 
PvdA Sophia Jeddaoui 1 t/m 4 
PvdA Douwe van der Wal 5 t/m 7 
ChristenUnie-SGP Kees van Vuuren 1 t/m 7 
PVV Ruud Vermeent 1 t/m 7 
Het Vechtse Verbond Nick Jansen 1 t/m 7 
 
Burgemeester en Wethouders 
Linda van Dort GroenLinks 1 t/m 7 
 
Verder aanwezig 
Rosa van den Driesche Jurist 4 en 5 
Charlotte Spaan Planoloog 4 en 5 
Tomas de Smet Teamleider Omgevingskwaliteit 6 
Jan de Boer Projectleider 7 
 
Afwezig 
Maarssen 2000 en Stichts Appèl 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De voorzitter inventariseert of er vragen zijn over de ter kennisname punten. 
Streekbelangen vraagt of het rapport Trendlijnen Stichtse Vecht tijdens de Raadsconferentie 
“Panorama Stichtse Vecht” op 5 juni aanstaande aan de orde komt. 
De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp onderdeel is van de raadsconferentie “Panorama 
Stichtse Vecht” op 5 juni as. Indien dit rapport daar niet de nodige aandacht heeft gekregen kan 
alsnog aangegeven worden om dit afzonderlijk in een commissie te bespreken. Vandaag heeft 
de fractie van de PvdA een dergelijk verzoek via e-mail bij hem gedaan. 
 

3. Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen. 
Douwe Anne Verbrugge is bewoner van de Wagendijk in Kockengen en vraagt aandacht voor 
de kadeversteviging van de Wagendijk. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft 
onlangs plannen hiervoor kenbaar gemaakt via het huis-aan-huisblad in Kockengen. Het 
waterschap wil ijzeren damwanden plaatsen ter versteviging van de dijk over een lengte van 1,6 
km. Dat is geen fraai aanzicht. Er zijn ook andere opties zoals een onderwater beschoeiing. 
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Bewoners gaan gezamenlijk een zienswijze indienen bij het waterschap. Hij heeft de volgende 
vragen: 
1. Is de commissie op de hoogte van de plannen? 
2. Neemt de hoogwatervoorziening naast de provinciale weg de noodzaak voor een damwand 

niet deels weg? 
3. Kunnen omwonenden alsnog betrokken worden bij de ontwikkelingen voor de 

dijkversterking? 
4. Is de commissie bereid mee te denken om de damwanden op een zo goed mogelijke wijze in 

het landschap in te passen? 
 
Streekbelangen wijst de heer Verbrugge erop dat de raad geen zeggenschap heeft over de 
wijze van uitvoering. Hij zal het college vragen een signaal af te geven aan het waterschap om 
beter met de bewoners te communiceren en aandacht te vragen voor de uitvoering. 
 
(N.B.: In de commissie is per abuis aangegeven om Albert Gemke te vragen contact op te 
nemen met de heer Verbrugge. Albert Gemke is lid van het AB van het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. Hier gaat het om het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De griffie zal 
de heer Verbrugge informeren.) 
 

4. Bestemmingsplan Hoofdgebouw De Kwekerij in Maarssen. 
De commissie stemt in met dit bestemmingsplan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 3 juni 2019. 
 

5. Bestemmingsplan Straatweg ong. naast 75 in Breukelen. 
De commissie stemt in met dit bestemmingsplan. 
 
PVV vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid ter plaatse tijdens de bouw. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 3 juni 2019. 
 

6. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. 
De commissie stemt in met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 
 
ChristenUnie-SGP meldt dat de datum in artikel 42 nog niet is aangepast. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 3 juni 2019. 
 

7. Nieuwbouw brandweerpost Nieuwer ter Aa. 
PvdA en CDA stemmen in met de nieuwbouw. 
 
ChristenUnie-SGP pleit voor het behoud van de maatschappelijke functie van het trapveldje. 
Vraagt hierover in gesprek te gaan met de klankbordgroep Nieuwer ter Aa. 
 
GroenLinks mist informatie over de mening van de bewoners. Er is een bijeenkomst van de 
klankbordgroep geweest. Kan het verslag aan de vergaderstukken worden toegevoegd? 
De fractie komt met haar standpunt in de raad. 
 
VVD is akkoord met de keuze. Wat gebeurt er met de resterende m² op de betreffende kavel? 
 
Streekbelangen vraagt of het verslag van het overleg met de bewoners van 27 mei as. aan de 
vergaderstukken kan worden toegevoegd. 
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Jan de Boer antwoordt dat voor de invulling van de resterende m² overleg zal plaatsvinden met 
de klankbordgroep/dorpsraad. Daar is nog geen besluit over genomen; dat gebeurt in 
gezamenlijk overleg met de bewoners. Wel is in het verleden door wethouder Klomps met de 
bewoners gesproken over eventuele kleinschalige woningbouw. 
Verslagen van klankbordgroep bijeenkomsten zal hij aan de stukken toevoegen. 
Op 27 mei as. is er een overleg met de bewoners over het schetsontwerp. Het verslag van dit 
overleg zal ook aan de stukken worden toegevoegd. 
 
Streekbelangen komt met haar standpunt in de raad. 
 

→ Kan als bespreekstuk naar de raad van 3 juni 2019. 
 

Ter kennisname 
a. Ontwerpbestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum en Zuidblok; 
b. Trendlijnen Stichtse Vecht. 
Zijn voor kennisgeving aangenomen. (zie ook agendapunt 2) 
 
PvdA zal technische vragen over punt a. schriftelijk bij de griffie indienen. 
 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.15 uur. 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-5-2019 
MdJ 
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