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1. Peilnota ontwikkeling 
Hazeslinger

Besluit college
Het college maakt enkele aanvullende opmerkingen die in de tekst van het voorstel worden 
opgenomen. Tekstmandaat wethouder Van Dort. Voor het overige conform advies.

Advies te nemen besluit
1. De peilnota vaststellen en voorleggen aan de commissie Fysiek Domein;
2. De voorkeur uitspreken voor scenario 1.
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TOELICHTING

Inleiding
Op 6 november 2018 is de raad middels een presentatie geïnformeerd over de ontwikkelplannen van 
de Hazeslinger te Breukelen. De bijgevoegde peilnota richt zich op de herontwikkeling van het 
parkeerterrein aan de Hazeslinger. Vijf varianten worden voorgelegd waarbij de commissie Fysiek 
Domein wordt gevraagd een voorkeursvariant aan te geven en aan inwoners en de raad voor te 
leggen. Het college wordt gevraagd zich uit te spreken voor voorkeursvariant nummer 1 met een 
parkeercapaciteit van 145 plaatsen. Dit is minder dan de huidige parkeercapaciteit maar sluit aan bij 
de wensen die zijn geïnventariseerd tijdens de inloopmomenten. Dat neemt niet weg dat parkeren in 
het centrum van Breukelen lastig blijft. Het voorkeursscenario doet recht aan de balans tussen 
aandacht voor enerzijds parkeren maar anderzijds ook kwaliteit voor gebiedsontwikkeling en 
economie. Zowel bewoners als ondernemers hebben baat bij een prettige omgeving om te wonen, te 
winkelen en te verpozen. Daarnaast is extra ruimte gecreëerd voor fietsers en elektrische 
oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen.
Met deze voorkeursvariant wordt afgeweken van de hoeveelheid parkeerplaatsen volgens de huidige 
vereisten, dat is met 2.50 meter per parkeerplek 172 plaatsen. Als na consulatie van inwoners en 
raadsleden blijkt dat de voorkeursvariant wordt ondersteund, zal deze worden voorgesteld ter 
besluitvorming aan de raad.

Variant 1 kan worden gerealiseerd, los van de ontwikkelingen die Aalberts/Aldi beoogt op deze 
locatie. Er is uiteraard wel rekening gehouden met de parkeernorm zoals die van toepassing is bij 
nieuwbouw van de Aldi en realisatie van circa 13 appartementen. De Aldi heeft een principeverzoek 
ingediend voor nieuwbouw van 1.530 m=* bruto vloeroppervlak (nu 595 m^).

De herontwikkeling van de Hazeslinger draagt bij aan het collegewerkprogramma “Een aantrekkelijke 
en goed onderhouden openbare ruimte" (Programma 3 Fysiek).

Argumenten
De voorkeursvariant komt tegemoet aan de wensen van inwoners om kwaliteit te laten 
prevaleren boven kwantiteit;
Het huidige aantal parkeerplaatsen bedraagt 191 maar deze zijn te krap bemeten om goed te 
kunnen benutten waardoor er regelmatig sprake is van dubbel parkeren. Met de huidige 
parkeervereisten (2.50 meter per parkeerplaats) komt het aantal op 172;
De oude AH is gesloopt waardoor een parkeerbalans vrijkomt van 14 plaatsen;
Voor de ontwikkelplannen van Aalberts/Aldi is rekening gehouden met de nieuw te bouwen 
winkel (van 595 m^ naar 1.530 m^ bruto vloeroppervlak) en circa 13 te realiseren 
appartementen.
Aan de Herenstraat kunnen parkeerplaatsen worden toegevoegd. Van 8 naar 13 of 14 
(afhankelijke van inrichting parkeerstrook) Om winkeliers tegemoet te komen is de variant 
met schuin parkeren de voorkeursvariant.

Een uitgebreide argumentatie is opgenomen in de bijgevoegde Peilnota.

Kanttekeningen
Met deze voorkeursvariant is er een afname van het aantal parkeerplaatsen.

Uitvoering
Het voorleggen van de peilnota heeft nog geen uitvoering tot gevolg. Dat zal volgen na 
besluitvorming over de kredietverlening.
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Communicatieparagraaf
Op 4 april worden twee inloopmomenten georganiseerd voor bewoners. In de middag van 15.00 tot 
16.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Voor commissie Fysiek wordt een informatieve sessie 
georganiseerd waarna de verschillende scenario’s worden toegelicht.

Raadsinformatiebrief
Niet van toepassing. Op 6 november 2018 was een laatste informatiemoment met de raad.

Financiële paragraaf
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. Voor de plankosten van dit project is in 2018 een 
incidenteel budget beschikbaar gesteld. De raad heeft voor de herinrichting gelden gereserveerd. 
Nadat de scenario’s zijn voorgelegd aan de inwoners en commissie Fysiek Domein volgt een 
doorrekening van de twee meest gewenste scenario’s.

Juridische paragraaf
Dit besluit heeft geen juridische consequenties. De peilnota heeft als doel de opinie van de raad te 
peilen voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

Risicoparagraaf
Het gaat om een peilende sessie met bewoners, ondernemers en raadsleden. Andere 
belanghebbenden zijn de ontwikkelaar Aalberts, Aldi en de woningcorporatie Vecht en omstreken. De 
voorkeur van het scenario kan consequenties hebben voor de mogelijkheden van genoemde partijen. 
Zij zijn momenteel nog in onderhandeling.

Duurzaamheidsaspecten
Dit voorstel heeft geen duurzaamheidsaspecten in zich.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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