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1 Inleiding
1.1

Inleiding

De watertoren aan de Straatweg 187 te Breukelen is in eigendom van VOCUS (hierna te noemen: de initiatiefnemer). Dit gemeentelijke monument maakt
onderdeel uit van het industrieel erfgoed. Er zijn vanaf 2016 verschillende plannen gepresenteerd om de toren een nieuwe functie te geven, variërend van
bedrijf, kantoren, atelier, horeca en woningen. Het college heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het starten van onderzoek naar een andere bestemming
voor de watertoren. Op 11 december 2018 heeft het college zich positief uitgesproken over het plan om woningen te realiseren in de toren.
Doel van deze functiewijziging
Het doel van de functiewijziging is het gebouw een duurzame en stabiele functie te geven die voldoende financiële middelen oplevert voor de restauratie en
het structureel onderhoud van de watertoren, zodat dit cultureel erfgoed voor nu en de toekomst behouden kan blijven.
Vooroverlegplan
De initiatiefnemer heeft op 28 januari 2020 via het digitale Omgevingsloket een vooroverlegplan met ruimtelijke onderbouwing ingediend. Het vooroverlegplan
past binnen het eerder genomen besluit van 11 december 2018. Het vooroverlegplan bestaat uit het bouwplan, een ruimtelijke onderbouwing en een
overzicht van de zichtlijnen van de woningen in de watertoren naar de omliggende woningen. Daarnaast is inzicht gegeven in de gesprekken die hebben
plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en de omwonenden. Dit betreft zowel een verslag van de verschillende contactmomenten en een inhoudelijke
reactie op de gemaakte bezwaren.
Het college heeft op 18 februari 2020 besloten om een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer en het vooroverlegplan voor te leggen aan de
omwonenden, zodat zij ook nog schriftelijk een reactie konden geven voordat het college een definitief besluit neemt over het vooroverlegplan. De stukken
hebben van 26 februari 2020 t/m 8 april 2020 ter inzage gelegen.

2
2.1

Reacties op vooroverlegplan
Personen die reactie op vooroverleg hebben gegeven

Het wijkbericht met daarin de uitnodiging om een reactie te geven op het vooroverlegplan is gestuurd aan 41 adressen (direct omwonenden). Er zijn vier
schriftelijke reacties binnen gekomen op het vooroverlegplan, namelijk van Belangengroep Onder de watertoren, van bewoners van Vrijheidslaan 128,
bewoners van Rietland 3 en van Langhout Wiarda. De laatst genoemde heeft zijn reactie geschreven namens de Belangengroep Onder de watertoren en
expliciet de volgende 34 adressen:
Rietland 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
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Watertoren 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Linnaeusdreef 2, 6, 8, 10
Vrijheidslaan 124, 128, 130, 153, 155, 159, 161
Overweer 7
Straatweg 189, 191 en 195
Rijksstraatweg 1
De belangengroep Onder de watertoren heeft naast bovenstaande reactie meerdere reacties op het plan gegeven. Deze zullen we meenemen in het
overzicht.

2.2

Belangengroep Onder de watertoren

Nr.
1

Samenvatting en antwoord (PM)
Uit openbare stukken, verslagen van het college betreffende de Watertoren, blijkt dat het College de volgende, meest belangrijke,
argumenten hanteert om positief over de transformatie van de Watertoren in een Woontoren te oordelen :
•
Het monument kan alleen maar met een nieuwe functie als monument behouden worden.
Er zijn meerdere alternatieven door ons aangedragen die het monumentale karakter als WATERTOREN onaangetast laten maar nooit met
ons zijn besproken.
Antwoord:

2

•
Het plan is meerdere malen aangepast na besprekingen met de omwonenden.
Na elk gesprek en nieuw voorstel hebben wij schriftelijk en mondeling gereageerd dat wij het er niet mee eens zijn en er geen draagvlak is.
Overigens zijn de meeste aanpassingen niet met ons besproken. De belangrijkste aanpassingen bleken in de praktijk loze kreten :
“We gaan terug van 10 naar 5 woningen” Dit is misleidend omdat de 5 woningen dubbel-etage woningen zijn en ook 10 woonlagen beslaan
dus evenveel als de 10 eerder geplande woningen.
“We hebben het privacy/inkijk probleem op gelost door toepassing van lamellen”. Dit is een volslagen onwerkbare oplossing hetgeen door de
projectontwikkelaar zelf is aangetoond in zijn uitgebreide “zichtlijnen” plannen per huis. Hieruit blijkt dat als het principe van de lamellen al zou
werken het nooit tegelijkertijd kan werken voor de huizen in de 1e en 2e ring.
Verder wordt er volledig voorbij gegaan aan het feit dat er zeer veel ramen en deuren met glas open kunnen zodat men dus naar de lamellen
kan lopen en er zelfs overheen kan buigen.
Ook is er een groot risico dat de bewoners van deze dure appartementen later zelf de lamellen volledig of deels gaan verwijderen ondanks
clausule in het koopcontract dat dit niet mag. Handhaving hierop is onmogelijk in de praktijk.
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Antwoord:
3

 Er is sprake geweest van een goed participatie proces
Onderbouwing van deze uitspraak was een opsomming van het aantal contacten die hebben plaatsgevonden gedurende de laatste 2 jaar.
Deze kwantitatieve benadering zegt natuurlijk niets. Na elk gesprek of nieuw plan hebben wij gereageerd dat we het er niet mee eens zijn.
Na midden mei 2018 hebben wij geen noemenswaardig overleg meer gehad en heeft onze advocaat in een brief (08-05-2018) aan het
College gevraagd om een andere invulling van de plannen. De brief is nooit beantwoord.
Het ontbreekt totaal aan draagvlak . Dit wordt nog eens overduidelijk bewezen door handtekeningen van de bewoners van de 42 omliggende
huizen die na de informatieavond van de projectontwikkelaar zijn verzameld. Handtekeningenformulieren zijn digitaal beschikbaar.
Wij hebben gezegd geen probleem te hebben met 1 woning op de begane grond dus de belangenafweging is tussen 4 appartementen in het
hoge prijssegment en de belangen van de bewoners van 42 huizen. Deze keuze kan in het licht van uw zorgplicht voor uw inwoners niet zo
moeilijk zijn.
Wij verzoeken u dan ook met klem geen goedkeuring te geven aan dit Vooroverlegplan en te stoppen met de procedure waardoor de
omwonenden na 2 1/2 jaar eindelijk hun rust weer terug kunnen krijgen.
Antwoord:

4
Met grote verbazing en irritatie hebben de omwonenden van de “Watertoren Breukelen” kennis genomen uit de media dat het College
voornemens is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar tot herontwikkeling van de Watertoren te ondertekenen. Met name de
opmerking dat de Gemeente het ”overleg “ met de omwonenden wil beëindigen is bij het schofferende af.
Antwoord:
5

De watertoren is het hoogste gebouw in Breukelen en het gevaarte van 44 meter hoog met een binnen oppervlakte van 90 m2 per woonlaag
staat extreem dicht op de omliggende huizen (soms tot maar enkele meters van de erfgrens van die woningen) Ter illustratie bijgaande foto
genomen vanuit de woonkamer.
In een door ons verzocht gesprek met wethouder v. Dort, werd ons destijds aangegeven dat de Gemeente een afwachtende rol in nam. Zij
wilde ook niet over alternatieven spreken. Uitgangspunt van de Gemeente is en was het behoud van de Watertoren als Gemeente monument
(zie ook RIB #81 d.d.19-12-2019). Op eigen initiatief hebben de omwonenden, formeel en informeel steeds duidelijk gemaakt naar de
ontwikkelaar tegen deze plannen te zijn.
De Gemeente, bij monde van de wethouder, heeft tot en met de mededeling van het ”Principe Besluit” van uw College en ook daarna steeds
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geweigerd inhoudelijke argumenten uit te wisselen.
In het voorliggende ontwerp wordt duidelijk dat iedereen met gezond verstand wel een landmark van 42 meter hoog zal zien, doch geen
Watertoren meer.
In een gesprek op initiatief van de Gemeente op 17-12-2018, werd ons slechts medegedeeld dat er door de Gemeente een “Principe Besluit”
was genomen en dat woningontwikkeling in de Watertoren op een positieve grondhouding mocht rekenen. Tot dat moment hadden wij de
onderliggende plannen niet gezien. Wij hebben direct kenbaar gemaakt dat de Gemeente tot dan, op geen enkele wijze op onze per brieven
ingebrachte argumenten heeft gereageerd.
Op een van onze laatste brieven (d.d. 30-11-2019) aan het college hebben wij eerst na interventie van een raadslid, na maanden, slechts een
procedureel antwoord (d.d. 17-02-2020) gekregen ; “Uw brief zal in de procedure worden meegenomen”.
Antwoord:
6

Aan het begrip “Participatie “lijkt voor dit college (respectievelijk voor de verantwoordelijke wethouder) te zijn voldaan als in de procedure kan
worden gezegd dat er bijeenkomsten zijn geweest, ook al heeft er op geen enkele wijze inhoudelijke uitwisseling of discussie over
argumenten plaats gevonden. Het belangrijkste is dat er geen draagvlak is gecreëerd. Dit is door ons in elk stadium aan u en de
projectontwikkelaar medegedeeld. Aan het begin van het bestemmingsplan wijziging traject hebben wij een brief van de Gemeente gehad
met de vermelding dat elk plan tot bestemmingsverandering “draagvlak” bij de omwonenden moest hebben.
Wij kunnen ons in gemoede niet voorstellen dat deze Gemeente, die burgerparticipatie zegt serieus te nemen, daar op deze inhoudsloze
wijze inhoud aan wil geven! Het belang van ruim 42 direct omwonende gezinnen wordt, zonder inhoudelijke discussie, ondergeschikt
gemaakt aan het belang van slechts vijf woningen (samen 10 woonlagen - dus evenveel als in het vorige plan voor 10 woningen).
Antwoord:

7

Het betreft hier woningen voor mensen die, gezien de te verwachten doelgroep (segment luxe woningen), niet de woningproblematiek van
inwoners van Stichtse Vecht zullen helpen oplossen.
Antwoord:

8

Een van de belangrijkste voorwaarden voor benoeming tot kruimelgevallen regeling is dat er geen vergroting van het bouwvolume mag zijn
van meer dan ondergeschikte aard.
Wij wijzen er op dat o.i. de vergroting van het bestaande bouwvolume door de brandtrap zeker niet van ondergeschikte aard is. Weliswaar
lijkt hij in de aangeboden tekeningen minimaal, doch dit is zeker niet het geval. Dit wordt door onze advocaat onderschreven met verwijzing
naar artikel 4 -onderdelen 4 en 9.
Het niet hanteren van de kruimelgevallen regeling betekent ook dat de Raad de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft.
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Antwoord:

9

Omdat wij ons als belangengroep ook constructief willen opstellen herhalen wij het door ons eerder genoemde alternatieve scenario:
Bouw een woning op de begane grond; 90 m2 in de toren en minimaal 50 m2 voor de toren (was eerder voorzien voor een grondgebonden
sociale woning). Geschatte bouwkosten 250.000 € (zonder grond) met een geschatte verkoopprijs van 600.000 € incl. grond. Van de 350.000
€ opbrengst wordt 250.000 € aan de projectontwikkelaar betaald voor toren en grond (hij heeft dit er ook voor betaald) en de resterende
100.000 € is voldoende voor 20 jaar onderhoud van de Watertoren als monument.
Antwoord:

10

In het licht van bovenstaande hebben wij onze advocaat verzocht e.e.a. te toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
omdat wij van mening zijn dat hier niet aan wordt voldaan.
Volgens hem is er sprake van volstrekt onvoldoende voldoen aan de artikelen 3,2 Awb (zorgvuldigheidsvereiste), 3.46Awb
(motiveringsbeginsel) en primair 3.3 Awb (verbod op detournement de procédure) ; het volgen van een lichtere procedure om tot een besluit
te komen wanneer daarvoor een met meer waarborgen omklede procedure openstaat.
Antwoord:

2.3

Vrijheidslaan 128

Nr.
1

Samenvatting
Bij het doornemen van alle bescheiden die gaan over de plannen die momenteel voorliggen bij het veranderen van de bestemming van de
watertoren in Breukelen en het daarmee vrijmaken voor het toestemmen in de verbouw tot woningen van deze watertoren is mij opgevallen
dat er gesproken wordt van een vaststelling van de geactualiseerde woonvisie op een datum die nu nog in de toekomst ligt.
Antwoord:

2

Andere zaken zijn natuurlijk de wijze waarop aangegeven wordt dat met de wensen van omwonenden rekening gehouden wordt. Ook is in de
diverse stukken nauwelijks aangegeven welke eisen worden gesteld aan de onderste lagen waar een multifunctionele ruimte gepland wordt.
Dat kan een vergissing zijn maar kwaadwilligen zouden dit kunnen zien als een vooringenomenheid van diverse afdelingen bij gemeente en
projectontwikkelaar.
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Antwoord:

2.4

Rietland 3

Nr.
1

Samenvatting
Bij deze wil ik ernstig bezwaar maken tegen de bouwplannen van de watertoren. Via een kruimelgevallen regeling ( 43 meter hoog ) en
gemeentelijk monument regeling ziet een projectontwikkelaar kans om ons op te zadelen met een absurd plan woningen te verwezenlijken in
de watertoren. Om de volgende redenen moet dit gecanceld worden.






De plannen brengen veel schade aan het woongenot van bestaande huizen.
De plannen voegen niets toe aan het probleem van betaalbare starterswoningen.
Er is totaal geen draagvlak voor de plannen.
Er zijn vele manieren om het onderhoud tot in lengte van jaren te garanderen.
Lamellenconstructie tegen de inkijk is niet te garanderen.
(iemand koopt toch niet zo’n appartement om naar de lucht te kijken)

Antwoord:

2

Ook de arrogante houding van de projectontwikkelaar is een reden te protesteren. Het herhaald laten weten van hoe goed zij met de
bewoners overleggen, en zelfs artikelen in de media verspreiden
die alleen tot doel hebben de raad en college te beïnvloeden.

2.5

Langhout Wiarda

Nr.
1.

Samenvatting
Uw college is voornemens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, aanhef en onderdeel
2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), gelezen in samenhang met artikel 4, aanhef en eerste lid, aanhef en
onder a, van Bijlage II behorend bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor). In artikel 4 is de zogenaamde kruimelgevallenregeling
opgenomen.
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Ik wijs erop, dat het toepassen een bevoegdheid is en geenszins verplichting. Gelet op de enorme impact, die deze transformatie naar
grotendeels een woonfunctie op de directe omgeving heeft, had het op de weg van uw college moeten liggen, de aanvraag om advies aan de
gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad is immers op gemeentelijk niveau de planwetgever, die nu volledig wordt gepasseerd. Bij
een eerstvolgende planherziening in de vorm van een omgevingsplan wordt de gemeenteraad geconfronteerd met het besluit van uw college
dat dan niet meer kan worden teruggedraaid.
In uw collegevoorstel d.d. 31 oktober 2017 wordt op blz. 2, onder inleiding opgemerkt, dat het gevraagde dermate ingrijpend is dat het niet
past in het afwijkingenbeleid met betrekking tot kruimelgevallen. Het afwijkingenbeleid is niet gewijzigd, zodat het onbegrijpelijk is dat het
huidige plan thans wel binnen
dit beleid past.
Antwoord:

2.

Uw college is niet bevoegd toepassing te geven aan de kruimelgevallenregeling en wel om de volgende redenen.
In sub 9 is als eis gesteld dat omgevingsvergunning kan worden verleend ten aanzien van afwijkend gebruik van bouwwerken, eventueel in
samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten. Door het aanbrengen van een trapportaal
(noodtrap) worden de
oppervlakte en het bouwvolume vergroot. Het bouwplan is hiermee in strijd. Deze strijdigheid wordt naar uw mening opgeheven door tevens
toepassing te geven aan het bepaalde onder sub 4. Op grond hiervan kan medewerking worden verleend aan de bouw van een andere niet
op de grond gelegen buitenruimte of gelijksoortige uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard. In de eerste
plaats staat het trapportaal op de grond. In de tweede plaats kan de trap niet als een bouwdeel van ondergeschikte aard worden
gekwalificeerd, gelet op de omvang, hoogte en ruimtelijke uitstraling. De bouwhoogte van het trapportaal bedraagt circa 38.5 meter en heeft
een doorsnede van circa 4 meter. In de concept beschikking worden ook bergingen vermeld. Deze zijn eveneens in strijd met het
bestemmingsplan.
Antwoord:

3

In de concept beschikking wordt verwezen naar het in 2014 vastgestelde beleid (Afwijkingenbeleid 2014). In paragraaf 3.5.1 zijn algemene
criteria ten aanzien van bijbehorende bouwwerken opgenomen. Naar de mening van cliënten wordt, gelet op de situering van het
trappenhuis, hieraan niet voldaan.
Antwoord:

4

In paragraaf 3.4 is een aantal voorwaarden bij maatwerk opgenomen, waarnaar in het concept wordt verwezen. Van belang zijn in casu de
voorwaarden 3, 4, 5 en 6. In voorwaarde 3 wordt opgemerkt, dat de ruimtelijke uitstraling van de ontwikkeling moet passen binnen het
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woongebied. Een dergelijke woontoren past qua massa en hoogte niet binnen de bestaande woonbebouwing.
Antwoord:
5

Voorwaarden 4, 5 en 6 komen er kort gezegd op neer, dat de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad en er mag
geen aantasting plaatsvinden van het woon- en leefmilieu die niet redelijkerwijs te verwachten valt in de betreffende omgeving. Een dergelijke
ombouw tot appartementen en commerciële ruimte konden de omwonenden redelijkerwijs niet verwachten, gelet op de functie en
bestemming van de watertoren.
Antwoord:

6

Hieronder wordt nog nader ingegaan op de onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat, waaruit blijkt dat hiervan sprake is. Ook
hieruit blijkt dat in strijd met het afwijkingenbeleid wordt gehandeld en dat de omgevingsvergunning moet worden
geweigerd.
Ik verwijs ook nog naar het gestelde onder 1.3, waarin wordt verwezen naar het collegevoorstel d.d. 31 oktober 2017, waaruit blijkt dat de
kruimelgevallenregeling niet kan worden toegepast.
Antwoord:

7

Er is in het geheel geen maatschappelijk draagvlak onder de omwonenden. In het collegevoorstel van 31 oktober 2017 wordt nog opgemerkt
dat uw college grote waarde hecht aan een plan dat ook gedragen wordt door de omwonenden. Dit wordt nog eens bevestigd in de aan de
Belangengroep gerichte brief d.d. 19
december 2017, waarbij nog eens wordt benadrukt dat u de peiling van het draagvlak heel belangrijk vindt. Het peilen van het draagvlak
onder de omwonenden is een farce, indien met de uitkomsten niets is gedaan. Dit doet in het geheel geen recht aan de democratische
besluitvorming binnen de gemeente. Zij zijn enorm teleurgesteld in uw handelwijze. Er is sprake van strijd
met het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel.
Antwoord:

8

Ook cliënten zijn van mening, dat de watertoren van monumentale waarde is, maar het behoud hoort niet ten koste van hun belangen te
gaan. Er zijn ook alternatieven mogelijk, zoals het wonen op de begane grond. Deze zijn niet onderzocht.
Antwoord:

9

Door de transformatie naar 5 appartementen in 10 bouwlagen en een commerciële ruimte in een gebouw met een hoogte van maar liefst 45
meter vrezen cliënten een onevenredige aantasting van de privacy in hun tuinen en woningen. Uit het concept blijkt, dat ter beperking van de
aantasting van de privacy ramen met lamellen zullen worden aangebracht. Boven in de toren zijn vierkante en verticale openingen of

Reactienota vooroverlegplan watertoren Straatweg 187 Breukelen datum 20 april 2020

afsluitbare balkons beoogd. De lamellen worden aan de onderzijde van de ramen aangebracht tot een hoogte van 1.40 boven de vloer. Uit de
bijgevoegde berekeningen blijkt, dat bij de zichtlijnen bij de beoordeling als uitgangspunt is genomen, dat een persoon op een afstand van
circa 50 centimeter en 2 meter tot het raam staat. Uitgegaan wordt van een
ooghoogte van 1.63 meter. De invloed van de positie van een persoon in relatie tot de zichthoek is van wezenlijk belang bij de mate van
inkijk. De persoon kan ook dichter bij het raam staan of zelfs met zijn neus tegen het raam. Ten opzichte van alle woningen zijn individuele
berekeningen gemaakt, waarbij de stand van de lamellen is aangegeven. De lamellen geven geen oplossing voor het inkijk/privacy probleem
omdat:
1. door de vaste kijkhoek en zichtlijnen kan hoogstens 1 woning (deels) afgedekt worden d.m.v. lamellen. De huizen erachter of ernaast
krijgen wel degelijk last van forse inkijk hetgeen ook blijkt uit de zichtlijnen plannen/woning die de projectontwikkelaar heeft gemaakt.
2. de ramen en buitendeuren opengezet kunnen worden kan men naar de lamellen toelopen en er overheen kijken.
3.de lamellen kunnen door de bewoners later verwijderd worden; een actie waarop geen handhaving mogelijk is.
Het aanbrengen van lamellen biedt dus geen enkele oplossing ter beperking van de onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat van
de omwonenden. Het verlenen van medewerking is in strijd met het bepaalde in artikel 3:2 Awb en in flagrante strijd met het
kruimelgevallenbeleid.
Van belang is uiteraard ook nog of het aanbrengen of de instandhouding van voorzieningen ten behoeve van de privacy kan worden geborgd.
Een en ander is ruimtelijk relevant. Wat gebeurt er, indien de omgevingsvergunning is uitgewerkt en de lamellen worden weggehaald? Het
opnemen van een kettingbeding biedt
weinig rechtszekerheid, omdat een dergelijk beding vrij eenvoudig kan worden gebroken. Uw college mag zich niet aan zijn
verantwoordelijkheid terzake onttrekken door te verwijzen naar een kettingbeding.
Antwoord:

10

Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid wordt in een schrijven van de architect d.d. 20 januari 2020 opgemerkt dat ‘De Watertoren
Breukelen BV, gevestigd te Bussum, met aandeelhouders voldoende draagkrachtig is voor de
ontwikkeling van het project. Dat de besloten vennootschap aandeelhouders heeft, is volstrekt logisch. Het gaat om het gestorte kapitaal.
Indien het minimale bedrag is gestort dan is het de vraag of de vennootschap wel solvabel is. Uit niets blijkt of het plan wel uitvoerbaar is.
Weliswaar is een zogenaamde anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar gesloten,
maar dit betekent op voorhand niet dat het plan uitvoerbaar is.
De planschade is getaxeerd op circa 1 miljoen euro. Met deze kosten moet de ontwikkelaar ook rekening houden. Cliënten vragen zich af of
er wel een bankgarantie is afgegeven door de ontwikkelaar. Bij een eventueel faillissement zou de gemeente er flink bij inschieten welke
kosten ten laste komen van de belastingbetaler. Ten onrechte wordt in de conceptbeschikking gesuggereerd, dat de gemeente geen enkel
financieel risico loopt.
Antwoord:
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11

Uw college is niet bevoegd om toepassing te geven aan de zogenaamde kruimelgevallenregeling. Het bouwplan voldoet niet aan het
afwijkingenbeleid en ontbeert maatschappelijk draagvlak onder de omwonenden. Reeds hierom moet de omgevingsvergunning worden
geweigerd. Het bouwplan is niet uitvoerbaar omdat de privacy van de omwonenden niet kan worden geborgd. Ook aan de economische
uitvoerbaarheid wordt niet voldaan.
Antwoord:
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