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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
4 februari 2020 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Wim Ubaghs 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Pauline Bredt-Aler 1 t/m 5 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 4 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 5 
GroenLinks Annet Schoevaars 1 t/m 5 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 5 
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 5 
PvdA Douwe van der Wal 1 t/m 5 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 5 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 1 t/m 5 
PVV Ruud Vermeent 1 t/m 5 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 5 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 4 en 5 (deels) 
 
Verder aanwezig 
Valesca van den Bergh Beleidsadviseur 5 (deels) 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

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

3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen. 
Voor dit agendapunt zijn geen insprekers aangemeld. 
 

4. Peiling kwalitatieve opgaven voor de Omgevingsvisie. 
Gerard Kool spreekt in namens het Dorpscomité Kockengen. Hij mist tot nu toe passages over 
de noodzaak dat er woningen bijgebouwd moeten worden, die qua omvang aan de behoefte 
voldoen. Onlangs heeft de provincie besloten dat in kleine kernen 50 woningen bijgebouwd 
mogen worden. Kockengen wil van deze mogelijkheid gebruik maken. Het te bebouwen 
oppervlak voor het vierde kwadrant in Kockengen is in het verleden gehalveerd, onduidelijk is 
gebleven waarom. Gevraagd wordt dit restant weer binnen de rode contour op te nemen en 
alsnog te bebouwen. Is dit niet mogelijk dan elders in Kockengen 50 woningen realiseren. 
 
De voorzitter geeft aan dat de provincie in 2012 de PRS/PRV (Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening) heeft vastgesteld. In 2016 is de 1e partiële 
wijziging vastgesteld. Hij zal nakijken of te achterhalen is wat de oorzaak is geweest van het 
halveren van de bebouwing in het vierde kwadrant in Kockengen. 
 
In de peiling wordt gevraagd of de commissie zich kan vinden in de drie kwalitatieve opgaven 
voor de omgevingsvisie: 
1. zorgen voor een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, werken en 

recreëren; 
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2. versterken kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur; 
3. inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor energietransitie. 
 
Streekbelangen vraagt een toelichting op punt 2. Op welke wijze wordt een visie ontwikkeld hoe 
landgoederen in Stichtse Vecht in stand gehouden kunnen worden. Dat is veelal particulier bezit. 
In de toelichting staat dat de opgave vooral gaat om het vinden van een goede ruimtelijke 
inpassing van de energietransitie. Het aangezicht van het landschap en de gebouwen zal 
hierdoor wijzigen. Houdt dat in dat er 340 ha. zonnevelden en windmolens komen? 
 
Maarssen 2000 vraagt zich af hoe het plaatsen van windmolens aansluit bij het cultuurhistorisch 
erfgoed dat in Stichtse Vecht aanwezig is. Het stimuleren van gezonde leefstijlen staat haaks op 
de intensieve infrastructuur die juist zorgt voor een ongezonde leefstijl door de uitstoot van 
fijnstof. Wordt dit nu meer bij de inwoners neergelegd of in de omgevingsvisie opgenomen? 
 
Het Vechtse Verbond vraagt zich af hoe nu verder. De invulling ligt nog open. Hoe verhoudt zich 
dit tot de kwaliteit en de participatie? Waar zijn de inwoners in het hele verhaal? 
 
Lokaal Liberaal sluit zich aan bij de woorden van Streekbelangen. Ruimte maken voor 
energietransitie mag niet betekenen dat de deur wordt opengezet voor windmolens. Als dat wel 
het geval is dan is de fractie daar tegen. 
 
CDA vindt de drie kwalitatieve opgaven een goede uitgangspositie. Het college kan verder met 
de keuzefase op basis van deze opgaven. 
 
PvdA wil niet alleen de nadruk leggen op mooie natuur, maar ook op woningbouw. Mist het 
werken in de buurt waar je woont. 
 
VVD sluit zich aan bij de woorden van het CDA. Vraagt aandacht voor kwaliteitstoerisme. 
 
ChristenUnie-SGP sluit zich aan bij de woorden van het CDA en de VVD. 
 
PVV constateert een tegenstrijdigheid. Er komen steeds meer mensen bij. Het kan niet anders 
dan dat dat ten koste gaat van de leefomgeving. 
 
GroenLinks vraagt zich af hoe de inspraak van de inwoners is geregeld. 
 
Wethouder Klomps legt uit dat de drie kaders een kapstok zijn om met de inwoners en alle 
stakeholders het gesprek aan te gaan. Daarmee wordt participatie vorm gegeven. 
Er is nauwe samenwerking met de landgoedeigenaren om naast het behouden van de 
landgoederen deze ook te versterken. Daar waar nu onvoldoende visie is voor het behouden 
van de landgoederen, wordt dit meegenomen in de omgevingsvisie. 
Het plaatsen van winmolens moet meegenomen worden in de omgevingsvisie. Er moet nog wel 
gesproken worden over welke ruimte wij hieraan wel of niet geven. 
Leefstijl houdt in dat mensen de ruimte krijgen om te recreëren en frisse lucht te ademen. Neemt 
de opmerkingen hierover mee in de uitwerking. In het kaderstellend Koersdocument is de 
gezonde leefomgeving al opgenomen. Indien er gebouwd wordt, dan ook groen realiseren. 
Toerisme wordt meegenomen onder de kapstok van recreëren. Recreëren is door eigen 
inwoners; toerisme zijn mensen van buiten Stichtse Vecht. 
 
Maarssen 2000 mist nog een visie voor verstedelijking en hoogbouw. 
 
Wethouder Klomps antwoordt dat daar, met het oog op de REP, nog verdere duiding aan 
gegeven wordt. Het valt onder de kapstok van de eerste opgave: zorgen voor een 
aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, werken en recreëren. 
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In de door de raad vastgestelde economische visie is ook het wonen en werken opgenomen. 
Gekeken wordt wat er wel en niet opnieuw naar de raad moet. 
 

→ De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met de drie kwalitatieve opgaven voor de 
omgevingsvisie. 
 
Gerard Kool maakt gebruik van het slotwoord. 
 
Hierna sluit de voorzitter dit agendapunt. 
 

5. Klimaatopgave. 
De voorzitter geeft een toelichting op dit agendapunt. In de commissie Fysiek Domein van 17 
september 2019 is de Routekaart Klimaatneutraal besproken. In die vergadering is 
geconcludeerd dat de Routekaart in de gepresenteerde vorm niet besluitrijp was. De fracties van 
de VVD en Streekbelangen hebben zich vervolgens gebogen over het formuleren van 
uitgangspunten / kaders waaraan een volgende versie van de Routekaart zou moeten voldoen. 
Deze uitgangspunten / kaders zijn in een memo verwoord. 
Daarnaast ligt er een raadsvoorstel van het college dat beoogt de meerjarige energietransitie-
opgave voor Stichtse Vecht op basis van het landelijke, regionale en het eigen lokale 
klimaatbeleid, vast te stellen. 
In het memo zijn uitgangspunten / kaders opgenomen die, als de commissie deze overneemt, 
tegenstrijdig zijn met hetgeen in het raadsvoorstel staat. 
Voorgesteld wordt om eerst het memo te bespreken. 
De commissie wordt voorgelegd een keuze te maken uit bespreking van het memo, het 
raadsvoorstel of beide. 
 
VVD, GroenLinks en PvdA geven aan beide in samenhang met elkaar te willen bespreken. 
Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal en Streekbelangen sluiten zich aan bij 
het voorstel van de voorzitter. 
 
Wethouder Klomps licht toe dat er na de commissievergadering van 17 september 2019 veel 
onduidelijkheid was. Wie wil wat? Met het raadsvoorstel wordt een vertaalslag gemaakt van wat 
er nu gedaan moet worden, hoe zit dat in de regio, wat is de opgave voor de regio en wat willen 
we lokaal. Hij ziet het memo als een randvoorwaarde voor een nieuwe Routekaart. 
 
De voorzitter concludeert dat eerst de memo met de randvoorwaarden besproken moet worden 
alvorens het raadsvoorstel behandeld kan worden. Het memo is een opdracht aan het college. 
Naar aanleiding van de uitkomst van de bespreking van het memo komt er al dan niet een 
gewijzigd raadsvoorstel. 
 
Streekbelangen vindt de tekst in het raadsvoorstel onder “Relatie met bestaand beleid en 
regelgeving” volstrekt onvolledig en onacceptabel. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt of de invulling/uitwerking aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Wethouder Klomps antwoordt dat de raad jaarlijks het uitvoeringsplan en de daarmee gepaard 
gaan kosten vaststelt. 
 
CDA vraagt om een schorsing. 
 

Schorsing van 20.35 tot 20.38 uur. 
 
Wethouder Klomps stelt voor om te komen tot een opgave voor de regio en een uitwerking van 
de randvoorwaarden. In het raadsvoorstel kan dan een verwijzing naar de randvoorwaarden 
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worden opgenomen. De commissie kan vanavond het memo met de randvoorwaarden 
bespreken. De uitkomst kan worden meegenomen bij de evaluatie van het 
collegewerkprogramma. Op basis daarvan kan dan een nieuw raadsvoorstel aan de raad 
worden voorgelegd. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie het aangeboden raadsvoorstel niet besluitrijp vindt 
en het college de suggestie meegeeft zoals door de wethouder is voorgesteld. 
 
Hierna verlaten wethouder Klomps en Valesca van den Bergh de vergadering om 20.45 uur. 
 
VVD geeft, mede namens Streekbelangen, een toelichting op het memo met de volgende 
punten voor een herziene versie om te zorgen dat er geen onduidelijkheden meer zijn: 
1. De routekaart is voorzien van een korte kernachtige samenvatting. 
2. De routekaart is voorzien van een korte paragraaf die de wettelijke opgaven vermeldt en de 

relatie met de RES aanbrengt, alsmede het principe van uitruil van opgaven binnen de U16. 
3. De routekaart wordt aangevuld met korte paragrafen die de volgende onderwerpen behelzen: 

a. de financierbaarheid, mede in relatie met additionele Rijksgelden; 
b. de wijze waarop de leveringszekerheid energie, wordt geborgd, dan wel dat beleid 

hierop voor het reces van 2020 in het vooruitzicht wordt gesteld; 
c. de wijze waarop hittebestendigheid en waterrobuustheid in beleid en uitvoering vorm 

krijgt; 
d. de wijze waarop monumenten in het streven naar klimaatneutraliteit ingepast worden; 
e. een beleid m.b.t. zonnevelden voor het reces van 2020 in het vooruitzicht te stellen in 

relatie met (voorgenomen) Rijks- en Provinciaal beleid t.a.v. het groene hart en 
veenweidegebieden; 

f. de randvoorwaarden, c.q. beperkingen bij de maatregelen benoemen zoals die in de 
Rijksdocumenten staan vermeld; 

g. de wijze waarop aan inwonerparticipatie m.b.t. de klimaatopgaven vorm wordt 
gegeven. 

4. De teksten in de Routekaart anders te formuleren zodat deze kort en niet multi-interpretabel 
zijn, maar ook begrip en draagvlak bevorderen voor de uitvoering van de opgaven. 

5. Een paragraaf toe te voegen met maatregelen die inwoners per direct kunnen gaan treffen 
met een verwijzing naar subsidiemogelijkheden (laaghangend fruit). 

6. Verder lijkt het ons zinnig om te bediscussiëren/een visie te ontwikkelen op: 
a. het al dan niet oprichten van een (boven)gemeentelijke energie coöperatie (denk dat 

we hierover inhoudelijk flink van mening kunnen verschillen); 
b. of de routekaart in de ambitie wel of niet verder kan gaan dan de ambities die in het 

College Werkprogramma staan vermeld. 
Deze laatste beide punten zijn meer principiële discussies. 
 
VVD ziet bij de evaluatie van het Collegewerkprogramma mogelijkheden om zaken anders te 
formuleren of aan te scherpen. Ziet hierbij ook een mogelijkheid om de haalbaarheid van de 
duurzaamheidsambities te vergroten. Niet inboeten aan ambitie, maar meer tijd nemen om de 
ambitie waar te maken. De fractie stelt voor om de 0,1 uit het RES in 2030 te realiseren, waar 
het college uitgaat van 0,2. De andere 0,1 kan later in de tijd worden gezet. Daar valt ook de 
verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen onder. Deze staan nu voor 2022 in de planning. 
De fractie stelt voor dit naar 2030 door te schuiven. 
 
Streekbelangen vult aan dat de punten 1 t/m 5 uitgangspunten zijn. De verduurzaming van de 
gemeentelijke gebouwen wordt, zoals toegezegd door de wethouder, opgenomen in het 
onderhoudsplan gebouwen. 
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VVD ziet de punten 1 t/m 5 als opdrachten aan het college. Daar staat de fractie achter. Ten 
aanzien van punt 6 zijn er landelijke regelingen voor de inwoners. Punt a vindt de fractie niet 
nodig en punt b vindt de fractie niet. 
 
Lokaal Liberaal vraagt de VVD of er te praten valt over het bijstellen van de ambities in het 
Collegewerkprogramma. 
 
VVD is voor temporiseren om het draagvlak en de haalbaarheid te vergroten. Is niet voor het 
aanpassen van de ambities, wel voor temporiseren. 
 
Streekbelangen stemt in met de punten 1 t/m 5. Is niet voor punt 6b. Is geen voorstander van 
klimaatneutraal zijn in 2030. Wel doen wat het Rijk opdraagt, maar niet verder gaan dan dat. Als 
Stichtse Vecht in 2030 zelfvoorzienend wil zijn dan hebben wij de regio niet nodig. Dan profiteert 
de regio van Stichtse Vecht. 
 
GroenLinks is moe van het vertragen. Bedrijven zijn inmiddels verder dan de politiek van 
Stichtse Vecht. De fractie wil vasthouden aan klimaatneutraal zijn in 2030. Wil inwoners daarbij 
helpen en hen ontzorgen. Als gemeente het goede voorbeeld geven en de gemeentelijke 
gebouwen zo snel mogelijk klimaatneutraal maken. 
 
Het Vechtse Verbond wil de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn niet bij de inwoners “door 
de strot duwen”. Stemt in met de punten 1 t/m 5. De haalbaarheid van de ambitie heeft een 
langere weg nodig dan nu is aangegeven. 
 
PvdA kan zich vinden in het memo. Is voor burgerparticipatie. Voorstander van de ambitie 2030. 
Geen woorden, maar daden. Zo snel mogelijk met concrete acties voor de inwoners komen. Het 
verduurzamen van de gebouwen bij het college laten liggen. 
 
ChristenUnie-SGP stemt in met de punten 1 t/m 5. Vraagt aandacht voor punt 3 e. Voor de 
fractie heeft het prioriteit om dit beleid vast te stellen. Duidelijk maken hoe je dit als gemeente 
gaat aanvliegen richting inwoners. Staat achter de ambitie energieneutraal in 2030. 
Ten aanzien van punt 6a geeft de fractie mee er voor te waken dat Stichtse Vecht energie 
opwekt voor de stad Utrecht. 
Ten aanzien van punt 6b is de fractie voor 0,1. Stichtse Vecht hoeft niet het beste jongetje uit de 
klas te zijn. Waar 0,2 staat, 0,1 aanhouden. 
 
Lokaal Liberaal is voor het gelijkstellen van de ambities met alle partners. Mist bij de punten 1 
t/m 5 hoe om te gaan met de verplichting van het gas af te moeten. De ambitie hiervoor 
bijstellen. De fractie wil niet de inwoners verplichten van het gas af te moeten. Dat hoeft ook nog 
niet. Staat achter de punten uit het memo. De Routekaart wel aanvullen. Vraagt meer informatie 
(punt 6b) voordat de fractie eventuele moties kan opstellen. 
 
Maarssen 2000 geeft met betrekking tot punt 3 e mee ook verticaal te denken, zoals verticale 
zonwinning aan de gevels. Geeft deze aanvulling mee. De Routekaart gaat in op het eigen 
grondgebied van Stichtse Vecht. Het Amsterdam-Rijnkanaal geeft ook andere mogelijkheden. 
Kan zich vinden in het memo. 
Ten aanzien van punt 6a hoeft het initiatief niet vanuit de eigen gemeente te komen. Dat punt 
behoeft aanscherping. 
Ten aanzien van punt 6b sluit de fractie aan bij Lokaal Liberaal. Wil van de wethouder eerst 
meer feiten boven tafel krijgen. 
 
CDA kan zich vinden in het memo. Is voor een actievere rol van de gemeente richting inwoners 
die vragen hebben. De fractie is niet enthousiast over zonnevelden. Vraagt om een aparte 
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raadsvergadering, uitgebreide commissievergadering of raadsconferentie waarvoor inwoners 
worden uitgenodigd, nadat de motie die uit het memo voortvloeit is besproken. 
 
VVD, Streekbelangen en CDA kijken naar een vorm van bespreking van dit onderwerp. 
 
Het Vechtse Verbond wil geen zonnevelden in de weilanden. Vraagt ook naar 
parkeermogelijkheden onder zonnevelden te kijken. 
 
PVV sluit zich aan bij de woorden van Lokaal Liberaal. Wellicht kan middels een enquête de 
mening van de inwoners worden gepeild. 
 

→ De voorzitter concludeert dat een meerderheid zich kan vinden in de punten 1 t/m 5 met enkele 
aanvullingen zoals de verticale zonwinning aan gevels. Dit kan door de initiatiefnemers van het 
memo worden samengevat in een motie voor de raad van 3 maart 2020, waarna het college zo 
snel mogelijk aan de slag kan met een aangepaste Routekaart. 
 
Lokaal Liberaal wacht eerst nadere informatie af. Vraagt de motie eerst in de commissie te 
bespreken. 
 
Streekbelangen geeft aan dat dat niet nodig is. Een overgrote meerderheid van de commissie is 
het eens met de punten 1 t/m 5. 
 
VVD vult aan dat de inhoud van de motie input is voor de nieuw te formuleren Routekaart. 
 
GroenLinks benadrukt nog de urgentie. 

 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-2-2020 
MdJ 
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