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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
15 oktober 2019 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Wim Ubaghs 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Jos van Nieuwenhoven 1, 2, 4 en 5 
VVD Bas van Schaik 6 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 6 
GroenLinks Tjeerd Schuhmacher 1 t/m 4 
GroenLinks Marja van Gaalen 5 en 6 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 6 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 4 
Streekbelangen Karin van Vliet 5 en 6 
PvdA Sophia Jeddaoui 1 t/m 5 
PvdA Douwe van der Wal 6 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 6 
Het Vechtse Verbond Nick Jansen  1 t/m 5 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 6 
 
Burgemeester en Wethouders 
Linda van Dort GroenLinks 4 
Maarten van Dijk PvdA 5 en 6 
 
Verder aanwezig 
Charlotte Spaan Planoloog 4 
Jacqueline Schmitz Beleidsadviseur RO en Volkshuisvesting 5 
Joost Broeke Planoloog 5 
Willemijn Luchtenbelt RO / Gebiedsregisseur 6 
 
Afwezig 
Maarssen 2000 
PVV 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat de 
vertegenwoordiger van de PVV wegens ziekte afwezig is. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De voorzitter geeft een toelichting op de gewijzigde agenda. Vandaag is via e-mail een wijziging 
op de agenda voorgesteld. Een meerderheid van de partijen heeft daarmee ingestemd (VVD, 
Lokaal Liberaal, GroenLinks, CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP). De gewijzigde 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rondom de Vecht. 
De heer S. de Clercq spreekt namens de Vechtplassencommissie. Zij staan achter de 
voorgestelde reparatie van het bestemmingsplan. 
 
De heer R. Bon is tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gegaan. Hij is van mening 
dat de door hem naar voren gebrachte punten nog niet correct in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen. 
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Lokaal Liberaal kan zich vinden in de gewijzigde vaststelling. Vindt de toevoeging aan de 
planregels over buitenplaatsen onduidelijk. Vraagt een toelichting daarop. 
 
VVD heeft vragen over het proces. Kunnen er naar aanleiding van de inspreekreactie van de 
heer Bon nog aanpassingen aan het bestemmingsplan plaatsvinden? 
 
PvdA vraag of de reparatie nieuwe feiten of slechts omissies bevatten? 
 
Wethouder Van Dort antwoordt dat er geen nieuwe zaken zijn toegevoegd. De reparatie betreft 
enkel omissies. De wijziging heeft ter inzage gelegen en de stukken zijn aan de heer Bon ter 
kennisname toegestuurd. Het college is van mening dat de wijzigingen goed zijn aangebracht. 
Het bouwvlak voor de buitenplaatsen is een technische uitleg. De uitleg is rechtmatig. 
 
Lokaal Liberaal vindt het nog onduidelijk en zal er zelf nog een keer goed naar kijken. 
 
VVD vraagt de wethouder om vóór de raadsvergadering met de heer Bon in gesprek te gaan om 
te kijken waar de punten zitten die volgens de heer Bon nog niet juist zijn. Kunnen die punten 
nog meegenomen worden in het voorliggende voorstel zodat de weg naar de Raad van State 
niet nodig is. 
 
Wethouder Van Dort zegt toe een afspraak met de heer Bon te maken in de hoop dat zij er uit 
komen. Het kan zijn dat de heer Bon zaken anders ziet dan het college. 
 
De voorzitter concludeert dat dit een hamerstuk kan zijn voor de raad. 
Lokaal Liberaal maakt een voorbehoud vanwege de onduidelijkheid over het bouwvlak voor 
buitenplaatsen. De fractie zal het de griffie melden als dit onderwerp alsnog een bespreekpunt 
moet worden. 
(Na consultatie van de ambtenaar RO door de fractie van Lokaal Liberaal met betrekking tot de 
buitenplaatsen kan het voorstel als hamerstuk naar de raad.)  
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 19 november 2019. 
 
Toezegging wethouder Van Dort: 
met de heer R. Bon, vóór de raadsvergadering van 19 november 2019, een afspraak maken. 
 

3. Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen. 
De heer K. Suurhoff spreekt in over de overlast van bomen op de Keizerskroon en Stinzenlaan 
Noord in Breukelen. 
 
Jos van Nieuwenhoven deelt mee dat hij op de Keizerskroon woont en niet aan dit agendapunt 
zal deelnemen. De VVD is bij dit agendapunt niet aanwezig. 
 
De heer Suurhoff, bewoner Stinzenlaan, overhandigt de voorzitter het rapport lichtinvalmetingen 
van bureau Strooming uit Rotterdam van juni 2019. Geconcludeerd kan worden dat de bomen 
de lichtinval afremmen. 
Hij vraagt de commissie het college te overtuigen om de betreffende bomen te verwijderen, 
evenals de in de Stinzenlaan aanwezige wortelopdrukken. 
 
De heer D. van Schaik, eveneens bewoner van de Stinzenlaan, sluit zich aan bij de woorden 
van de heer Suurhoff. Ook hij klaagt over de verminderde lichtinval. Overdag moet in huis altijd 
het licht aan. De kronen van de bomen groeien in elkaar. 
 
De voorzitter zal het presidium voorstellen dit onderwerp voor de commissie Fysiek Domein te 
agenderen. De heren Suurhoff en Van Schaik voor deze vergadering uitnodigen. 
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5. Toekomstvisie Scheendijk. 

De heer De Clercq spreekt in namens de Vechtplassencommissie. De Vechtplassencommissie 
is van mening dat de visie niet de problematiek op de Scheendijk oplost, omdat er geen helder 
standpunt wordt ingenomen ten aanzien van het terugdringen van bewoning ten gunste van 
recreatie en natuur. Ook de ontwikkelingen in de watersport en de gevolgen daarvan zijn niet in 
kaart gebracht. 
Bij de ondernemers leven veel plannen om allerlei ecolodges, tiny houses, waterwoningen, etc. 
te bouwen, ter vervanging van bestaande loodsen. Wat zijn de consequenties daarvan? Hoe 
wordt voorkomen dat deze nieuwe woningen niet weer permanent worden bewoond? Zolang 
deze ontwikkelingen met zijn kansen en bedreigingen niet in beeld zijn gebracht, vindt de 
Vechtplassencommissie de toekomstvisie niet besluitrijp. 
De Vechtplassencommissie is ook van mening dat er halverwege het Waterleidingkanaal geen 
bruggetje moet komen om een hondenuitlaat route te realiseren. 
 
De heer R. Veenendaal spreekt in namens 300 gebruikers / eigenaren van de Scheendijk. De 
visie is nog onvoldoende. De oplossing voor permanente bewoning is onvoldoende. Hij vraagt 
hier een hoofddoel van te maken in de visie en hiervoor een addendum toe te voegen. Hij gaat 
nader in op het legaliseren van de recreatieparken. 
 
Mevrouw Slagboom is, samen met haar zussen, eigenaar van een perceel aan de Scheendijk. 
Haar perceel is één van de weinige stukjes aan de Scheendijk dat nog niet is volgebouwd en 
geeft een goed beeld van de oorspronkelijke uitstraling van de Scheendijk. Zij is tevreden over 
de aandacht voor een duurzame en ruimtelijke ontwikkeling. Met het vaststellen van deze visie 
geeft de raad het college opdracht om de juiste balans tussen recreatie, wonen, werken en 
natuur te vinden. Het vinden van deze samenhang is wel essentieel. Zij zet vraagtekens bij het 
overzicht van initiatieven. Dat zijn slechts losse ideeën zonder dat er meer over bekend is. 
Onderzoek naar haalbaarheid en inpasbaarheid ontbreekt. Zij vreest dat deze ideeën als 
gewenste ontwikkeling worden gezien. De spanning binnen de visie is de veelheid aan keuzes. 
Welk kader geeft de raad het college mee voor het verder uitwerken van deze visie? Zij vraagt 
de raad deze visie te gebruiken als input voor een plan van aanpak en niet als onderlegger voor 
ruimtelijke vergunningsaanvragen en ontwikkelingen. 
 
Mevrouw B. van Heusden, voorzitter ondernemersvereniging Scheendijk, geeft aan dat 
eigenaren van jachthavens zoeken naar andere manieren om inkomsten te verwerven. Zij 
zoeken naar meer soorten van recreatie om het bedrijf gezond te houden. Het realiseren van 
nieuwbouw is in plaats van de aanwezige industriële loodsen. 
 
VVD vraagt naar een garantie dat met de nieuwbouw van recreatiewoningen deze woningen niet 
weer permanent bewoond worden. 
 
Mevrouw Van Heusden kan deze garantie niet geven. De gemeente dient hiervoor regelgeving 
op te stellen en deze te handhaven. 
 
CDA stelt voor om ook de goede wil van de gemeente te laten zien en als eerste direct het 
opknappen van de weg aan te pakken. Aan de parkeerplaats in het Willinkbos wordt onderhoud 
gepleegd en de plannen voor een parkeerplaats aan de Proostdijweg juicht de fractie toe. Wat 
de fractie betreft gaan huidige bewoners vóór. Hun permanente bewoning is jarenlang gedoogd. 
De fractie vraagt eerst met deze bewoners alles goed te regelen alvorens nieuwe 
recreatiewoningen toe te voegen. Hierin geen permanente bewoning toestaan. Dit met 
regelgeving onmogelijk maken. Handhaving is goed, maar beter van niet. In eerste instantie is 
de fractie geen voorstander van nieuwe woningen omdat nog onbekend is of er gehandhaafd 
kan worden. Uitbreiding van dagrecreatie is akkoord, verblijfsrecreatie niet. 
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PvdA vindt het een mooie en gedurfde visie. De visie geeft helderheid over permanente 
bewoning. Permanente bewoning, onder strikte voorwaarden, geeft duidelijkheid voor de 
bewoners. Nieuwe woningen voor permanente bewoning niet toestaan. Bescherming van natuur 
staat voorop. De fractie is voor het parkeren aan de buitenrand van het gebied. Is ook 
voorstander van alternatieve vormen van vervoer, zoals de watertaxi. 
 
VVD is voorstander van parkeren aan de rand van het gebied. Geen parkeerplaatsen op de 
Scheendijk zelf weghalen. Mist in de visie de recreatieve gebruiker van de Scheendijk. De fractie 
is van mening dat een falend handhavingsbeleid de oorzaak is van de huidige situatie op de 
Scheendijk. Wat gaat de gemeente in de visie nu anders doen om dit nu wel te laten slagen? Er 
zijn veel persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor bewoners met een eigen woning op 
eigen grond. De fractie roept het college op om met de bewoners in gesprek te gaan om 
helderheid te verschaffen. De fractie is voorstander van het omzetten van recreatieve bewoning 
naar permanente bewoning waar het kan. Per woning bekijken en niet per legakker. De fractie is 
geen voorstander van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit in de toekomst 
onmogelijk maken via regelgeving. Geconstateerd is dat inwoners zich niet kunnen vinden in 
deze visie. Het college wordt gevraagd om met de inwoners rond de tafel te gaan om wel een 
door hen gedragen visie te krijgen. 
 
Lokaal Liberaal sluit zich voor een groot deel aan bij de woorden van de VVD. Permanente 
bewoning is in de visie onderbelicht. De fractie is blij met de groene en duurzame accenten in de 
visie. De fractie wil van het gedoogbeleid voor permanente bewoning af. Vraagt ook het gesprek 
met de inwoners aan te gaan en de permanente bewoning per woning te regelen. Wil niet meer 
recreatiewoningen. 
 
ChristenUnie-SGP vraagt de wethouder de insprekers mee te nemen bij de verdere invulling van 
de visie en het opstellen van een plan van aanpak. Wijst er op dat bij het omzetten van 
recreatiewoningen naar permanente bewoning deze woningen aan onder meer het bouwbesluit 
moeten voldoen. De in het voorstel genoemde kosten zijn hoog. 
 
Streekbelangen is voorstander van permanente bewoning als de bewoners zowel eigenaar van 
de woning als de grond zijn. De legalisering niet per legakker/recreatieterrein regelen, maar per 
woning. Bij erfpachtsituaties dit bij de erfpachter laten. De legalisering als eerste item oppakken.  
Het stimuleren van recreatiewoningen dient wel conform het bestemmingsplan te zijn. Is voor 
upgrading van het gebied. Wat de bereikbaarheid betreft is de voorgestelde oplossing van 
watertaxi’s of parkeren op de markt in Breukelen erg omslachtig. De fractie is voorstander van 
een tweede Vechtbrug! 
 
GroenLinks concludeert dat met een 10-tal ambities de knelpunten en kansen in het gebied in 
beeld is gebracht. Adviseert om per plek te zoeken naar een specifieke oplossing. Maatwerk per 
woning, binnen de wettelijke kaders, mogelijk maken. De natuur in het gebied is erg belangrijk. 
De inspraak is goed verlopen door middel van een zorgvuldig proces. Is blij met de particuliere 
initiatieven. Ziet het vervolg, het uitvoeringsplan, met belangstelling tegemoet. Wil pas daarna in 
gesprek over de praktische invulling/oplossing van de problemen. Vraagt waar specifiek op 
gehandhaafd gaat worden. 
 
Wethouder Van Dijk antwoord dat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen aanleiding is 
geweest voor het opstellen van deze toekomstvisie. Aandachtspunten in de visie zijn onder 
andere het verkeer, de permanente bewoning en de veiligheid. Dit college wil nu duidelijkheid 
geven aan de mensen op de Scheendijk. Wij willen bewoners zicht bieden op een permanente 
woonbestemming wanneer zij hun legakker in overeenstemming brengen met wet- en 
regelgeving en hun plannen een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de 
Scheendijk. Daarbij is het college bereid om bij de andere overheden, zoals het waterschap en 
de provincie een lans te breken voor de initiatieven die nu loskomen op de Scheendijk. De 
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gemeente is immers afhankelijk van de medewerking en samenwerking met alle partijen in dit 
gebied. De provincie wil daarvoor terug dat de gemeente gaat handhaven voor het waarborgen 
van de ruimtelijke kwaliteit. 
Hij zegt toe de raad schriftelijk te informeren over welke contacten en wanneer er met de 
provincie zijn geweest tussen 2014 en 2018. 
Het college is bereid, onder strikte voorwaarden, permanente bewoning toe te staan. Vóór de 
raadsvergadering zal hij nog naar de formulering hiervan in de visie kijken. 
Ondernemers hebben veel energie om iets van het gebied te maken. Uiteindelijk komt er een 
nieuw bestemmingsplan. Hiervoor komt een participatief traject met een klankbordgroep om te 
komen tot een uitvoeringsplan en het bestemmingsplan. 
 
VVD vindt de visie niet rijp voor besluitvorming zolang het niet wordt gedragen door de 
inwoners. De inwoners herkennen zich in het geheel niet in deze visie. Vraagt de wethouder met 
hen in gesprek te gaan om tot overeenstemming te komen. 
 
Wethouder Van Dijk beaamt dat er conflicterende belangen zijn. Hij zal vóór de raad het gesprek 
met de bewoners aangaan. 
Voor onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte is budget beschikbaar. Het college 
neemt hier het voortouw in. 
Het college wil werk maken van de handhaving. Zo is de landelijke aanpak adresfraude een 
speerpunt in het Collegewerkprogramma. 
Grondeigenaren spelen ook een rol in het tot stand komen van het uitvoeringsprogramma en het 
bestemmingsplan. 
Het is belangrijk te kunnen parkeren aan de rand van het gebied. De grond bij de Proostdijweg 
is eigendom van de gemeente. Er zit wel pacht op. De gemeente wil investeren in het 
Willinkbos. 
De mogelijkheid voor legalisatie van permanente bewoning blijft per legakker en niet per woning. 
 
VVD zal hiervoor wellicht een amendement indienen om te komen met maatwerkoplossingen. 
CDA, Streekbelangen en Lokaal Liberaal sluiten zich daar bij aan. 
 
VVD vindt de visie niet besluitrijp, tenzij vóór de raadsvergadering overeenstemming is bereikt 
met de inwoners.  
 
GroenLinks roept de ondernemers op om vooral door te gaan met hun plannen, ondanks andere 
geluiden die vanavond naar voren zijn gebracht. 
 
Lokaal Liberaal vraagt de wethouder het draagvlak groter te maken. 
 
De heren De Clercq en Veenendaal maken gebruik van het slotwoord. 
 
De voorzitter concludeert: 
PvdA en GroenLinks vinden de toekomstvisie besluitrijp. De overige aanwezige partijen niet. 
Indien tussen nu en 19 november door de wethouder overeenstemming wordt bereikt met de 
bewoners kan het voorstel van alle aanwezige partijen als bespreekstuk naar de raad. 
 

→ Kan als bespreekstuk naar de raad van 19 november 2019. 
 
Toezeggingen wethouder Van Dijk: 
1. de raad schriftelijk informeren over welke contacten en wanneer er met de provincie zijn 

geweest tussen 2014 en 2018; 
2. het college is bereid, onder strikte voorwaarden, permanente bewoning toe te staan. Vóór de 

raadsvergadering nog naar de formulering hiervan in de visie kijken; 
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3. vóór de raadsvergadering met de bewoners het gesprek aangaan om tot overeenstemming 
te komen. 

 
6. Aanschaffen Box in de wijk. 

Het Vechtse Verbond is verbijsterd. Gebruik hiervoor de dorpshuizen, wijkgebouwen, scholen, 
kerken, etc. Heeft diverse technische vragen. 
 
VVD is positief, met name over het feit dat bewoners hier ook gebruik van kunnen maken. Is het 
budget of het doel leidend? 
 
PvdA is verheugd. Laat ook ambtenaren gebruik van de box maken om hun zichtbaarheid te 
vergroten. 
 
GroenLinks vindt dit een geweldig initiatief om politiek en besluitvorming dichter bij de inwoners 
te brengen. Sluit zich aan bij de woorden van de PvdA over het gebruik door ambtenaren. 
Organiseer ook spreekuren in het gemeentekantoor. 
 
ChristenUnie-SGP vindt het mede-eigenaarschap van Portaal opvallend. Hoe zit dat, wat is de 
voorwaarde en wat zijn de risico’s? 
 
CDA vraagt of dit het resultaat is van het gebiedsgericht werken. Is niet enthousiast. Onlangs is 
het mantelzorgcompliment wegbezuinigd en dan nu deze uitgave. Weegt niet op tegen 
bezuinigingen op ander vlak. 
 
Lokaal Liberaal is niet positief. Wat voegt dit toe aan de bestaande tent in de wijk? Er zijn talloze 
locaties te bedenken waar men terecht kan. 
 
Streekbelangen sluit zich daar bij aan. Maak gebruik van de buurthuizen. Vraagt bij doorgang 
van dit project eerst een pilot in Maarssenbroek te houden. Wat is de basisinventaris? Overige 
technische vragen zullen schriftelijk gesteld worden.  
 
Wethouder Van Dijk zal de technische vragen schriftelijk beantwoorden. Vóór de raad zal bij het 
raadsvoorstel een foto worden toegevoegd. De box is een aanvulling op het bestaande 
instrumentarium om participatie dicht bij de inwoners te brengen. De box is een zeecontainer 
van glas en hufterproof. Portaal zal, structureel, financieel bijdragen. Voorwaarde is dat zij er 
ook gebruik van kunnen maken. Hiervoor zal een gebruikersovereenkomst worden opgesteld. 
De financiën komen uit bestaand budget. De box kan op de gemeentewerf worden gestald. In de 
box is geen sanitaire voorziening. Over de inrichting zal de raad schriftelijk worden 
geïnformeerd. 
 
CDA geeft mee om zeker de dorpsraden van de kleine kernen over dit initiatief in te lichten. De 
dorpshuizen hebben al moeite om overeind te blijven. 
 
Het Vechtse Verbond pleit voor het gebruik van de dorpshuizen. 
 
PvdA wil geïnformeerd worden over het gebruik van de box. 
 
Wethouder Van Dijk zal de dorpsraden informeren. Hij zal de raad informeren over het gebruik 
van de box. 
 

→ De voorzitter concludeert dat dit voorstel als bespreekpunt terugkomt in de raad van 19 
november 2019. 
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Toezeggingen wethouder Van Dijk: 
1. de technische vragen schriftelijk beantwoorden; 
2. vóór de raad aan het raadsvoorstel een foto toevoegen; 
3. de raad vóór de raadsvergadering schriftelijk informeren over de inrichting van de box; 
4. de dorpsraden informeren over dit initiatief; 
5. de raad informeren over het gebruik van de box. 
 
 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-10-2019 
MdJ 
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