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Besluitenlijst van de online commissie Fysiek Domein van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 30 juni 2020, 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Rob Roos 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden   
VVD Rianne Beekman   
CDA Pim van Rossum 
Lokaal Liberaal (LL) Onno Tijdgat  
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde  
PvdA Douwe van der Wal (1-4 en 6), Sophia Jeddaoui (5)  
GroenLinks (GL) Tjeert Schuhmacher (1-5), Marja van Gaalen (6)  
Streekbelangen Jacques Helling 
Het Vechtse Verbond afwezig 
Maarssen 2000 afwezig 
PVV Ruud Vermeent  
 
Burgemeester en Wethouders: Maarten van Dijk, Hetty Veneklaas, Jeroen-Willem Klomps 
  
Deze besluitenlijst geeft een samenvatting/ verkorte weergave van de commissievergadering. Wilt u 
exact weten wat er is gezegd? Luister dan naar het geluidsverslag. 
 
1. Opening 
Voorzitter Rob Roos opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Vastellen van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Insprekers over niet geagendeerde onderwerpen 

- Joke Egberts spreekt haar zorgen uit over de uitrol van het 5G-netwerk. Ze doet een oproep 
aan de gemeente om een nulmeting te houden.  

- Anneke Hofland spreekt in over de gang van zaken rondom het stuk grond tussen de 
Neerdijck en de Maarsseveensevaart 90a in Maarssen. Ze zou de grond die grenst aan haar 
garage graag willen kopen, maar ervaart al lange tijd tegenwerking. Ze vraagt om 
onafhankelijk onderzoek en bespreking in de raad of een eerder opgesteld 
overdrachtsdocument uit 2016 wel rechtsgeldig is. 

 
4. Vooroverleg de watertoren in Breukelen/ Motie Streekbelangen 
De voorzitter licht toe dat het onderwerp op verzoek van de fracties van LL, PVV en SB op de agenda 
staat. In de commissie van 20 mei is hier ook over gesproken, maar vanwege tijdgebrek niet 
afgehandeld. Het betreft een wijziging in de bestemming van de watertoren tot woonlocatie. Het 
college is positief en meent dat het collegebevoegdheid is. De bewoners zijn tegen de plannen. 
 
Inspreker Albert Ruimschotel spreekt mede namens Peter Vogelzang. Hij laat zien hoe dicht de 
watertoren op de bewoning staat. De 42 omwonenden willen geen woontoren achter hun tuinen. Men 
vreest voor inbreuk op de privacy en planschade. De bewoners hebben een alternatief voorstel: geen 
5 appartementen maar 1 woning buiten de toren met een geïntegreerd deel op de begane grond van 
de toren. Hij vraagt om 6 maanden uitstel zodat de partijen met nieuwe voorstellen kunnen komen.  
Vanuit de commissie worden enkele aanvullende vragen gesteld. 
 
CU-SG: Is de inbreuk op de privacy echt zo onaanvaardbaar? Het gaat om 5 appartementen. Zouden 
die mensen continue uit het raam kijken? Een deel van de bezwaren komt van huizen aan de 
Straatwegkant. Daar is amper inkijk. Men vind het een goed plan en is geen voorstander van uitstel. 
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De inspreker geeft aan dat het om een totaalpakket gaat: privacy en planschade. De waarde van de 
huizen is nu al gedaald door de geruchten van de woontoren. 
 
SB: Er zijn aanpassingen gedaan t.b.v. de privacy, waarom denken de bewoners dat dat niet gaat 
werken? De inspreker licht toe dat lamellen weggehaald kunnen worden, ramen en deuren open 
kunnen en niet alles door lamellen afgedekt wordt. 
 
De PvdA is geen voorstander van uitstel. Hoort graag van de wethouder het juridisch kader. 
 
LL wil graag uitstel door college om naar andere alternatieven te kijken. 
 
GL stelt dat het plan al behoorlijk is aangepast. De toren is gemeentelijk erfgoed en heeft renovatie 
nodig. Het alternatief van de bewoners is als financiële basis niet haalbaar. Steunt het plan. 
 
De VVD stelt vragen bij het proces: past dit plan wel binnen de Kruimelregeling?  
 
Jacques Helling licht namens Streekbelangen de motie toe. De beoogde bestemmingswijziging heeft 
een grote impact op de bewoners. SB vraagt in de motie om: 

- De bestemming van de watertoren niet eerder te wijzigen dan nadat het merendeel van de 
bezwaren van omwonenden tegen het omzetten naar een woonbestemming zijn 
weggenomen; 

- Eventueel en zo mogelijk alternatieven te ontwikkelenl voor een bestemming die meer 
draagvlak geniet; 

- Vooralsnog af te koersen op een woonbestemming op de begane grond; 
- Een bestemmingswijziging aan de Raad voor te leggen. 

 
Vragen bij de motie: 

- PvdA: Is 1 woning het maximale voor SB? SB: het gaat om de privacy en lichtproductie. 
- LL: Is punt 4 van de motie juridisch haalbaar? SB gaat uit van wel, het college brengt het 

onderwerp zelf in de commissie dus is ook vast bereid om een alternatief te overwegen. 
- CU-SGP: Punt 2 en 3 zitten elkaar in de weg. SB geeft aan dat als er goede alternatieven zijn 

met veel draagvlak er een groot probleem weggenomen wordt. 
- GL: Wat verstaat SB onder ‘het merendeel van de bezwaren’? Er is al veel gediscussieerd 

over alternatieven en het plan hoort niet in de raad. SB geeft aan dat de raad geen 
alternatieven hoeft te bedenken. 

- PvdA: Is de motie juridisch getoetst? SB verteld dat de griffie de tekst veranderd vast ook 
juridische getoetst heeft. 

- CU-SGP: de watertoren gaat toch geen vuurtoren worden? SB: het licht van de bewoning en 
trappenhuis zal meer lichtoverlast geven. 
 

Wethouder Maarten van Dijk licht toe dat er voor de watertoren eerder verschillende voorstellen 
lagen die niet haalbaar bleken. Het huidige plan is teruggebracht van 12 naar 5 woningen. In de 
vorige commissie zijn vragen geweest over de procedure. Bij de stukken zit een memo met 
antwoorden. Het college heeft de bevoegdheid tot bestemmingswijziging. Als de ontwikkelaar officieel 
een omgevingsvergunning aanvraagt, moet het college binnen 8 weken een besluit nemen. In het 
proces is geen rol voor de raad. 
 
De inspreker maakt gebruik van het slotwoord en geeft aan dat volgens de bewoners het alternatief 
met 1 woning het onderhoud van de toren kan bekostigen.  
 
SB denkt na over wat men met de motie gaat doen. 
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5. Bestemmingsplan Daalseweg 3-5 Oud-Zuilen 
De commissieleden geven aan dat men het een mooi plan vindt. 

 Kan als hamerstuk naar de raad. 
 

6. Motie PvdA ‘Participatie goed geregeld’ 
Douwe van der Wal licht de motie toe namens de PvdA. Hij houdt een pleidooi voor participatie en 
deelname aan de democratie door alle inwoners. Ook de inwoners die niet ‘haantje de voorste’ zijn. 
Hij vraagt om een plan en planning vanuit het college zodat de raad dat kan toetsen.  
 
De motie roept het college op om: 

- Het participatiebeleid t.a.v. de participatie vast te stellen voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet per januari 2022; 

- In het beleid tenminste opneemt hoe participatie wordt vormgegeven en de daarbij horende 
eisen formuleert; 

- Dat de pioniersgroep daarbij adviserend is voor w.b. het voorstel, voordat het college het 
voorstel aan de raad stuurt; 

- Het college van B&W moet aan de raad laten weten op welke wijze ze uitvoering gaat geven 
aan lokaal participatiebeleid, en binnen welke termijn zij dat denkt te kunnen doen. 

 
Vragen bij de motie: 

- GL: Is de PvdA niet tevreden over de kwaliteit van de participatie? PvdA wil meer 
betrokkenheid van de raad om te kunnen controleren en monitoren. De kwaliteit van de 
participatie laat te wensen over. 

- VVD: complimenten over hoe college de inwoners betrekt bij de Omgevingswet. Vindt de 
motie overbodig. Punt 1 t/m 3 gaat al gebeuren en punt 4 is te breed opgesteld. En er moet 
geen rolvermenging plaatsvinden. Wel goed om vanuit de kaderstellende rol bij grote 
projecten aan de voorkant een participatieplan vast te stellen als raad, voordat de gemeente 
de hele ontwikkeling ingaat. Dan kan je aan de achterkant controleren of het zo is gegaan. 
Maar dat staat los van de motie. 

- CU-SGP sluit zich aan bij de woorden van de VVD en raad 2 boeken aan rondom participatie 
en de Omgevingswet. 

- GL vraagt aandacht voor de periode tot aan de Omgevingswet. Vindt de motie te algemeen. 
- LL, CDA en SB vinden de motie overbodig. 

 
Namens college reageert wethouder Jeroen-Willem Klomps. De motie vindt hij sympathiek maar 
overbodig. Alles wat erin staat is al toegezegd. En de pioniersgroep geeft advies aan de raad, niet 
aan het college. 
 
De PvdA vraagt hoe de raad kan controleren of alle groepen voldoende gehoord worden. Wethouder 
Klomps geeft aan dat inwoners wel aan de bel trekken bij de raad als men zich niet gehoord voelt. En 
soms zijn inwoners gewoon tevreden, willen ze niet participeren. De gemeente scoort bijzonder goed 
als het gaat om dienstverlening en bereikbaarheid. Soms lopen projecten anders dan inwoners 
willen. Ontevreden over een uitkomst, is iets anders dan participatie. En niet alles gaat goed: de 
gemeente is een lerende organisatie. 
 
In de toekomst wordt participatie breder getrokken. Daar gaan de instrumenten vanuit de 
Omgevingswet bij helpen. In dat kader komt er een Plan van Aanpak rondom participatie naar de 
raad.. Nu ligt er een Spoorboekje, met specifieke participatieonderdelen. Mocht de raad meer willen, 
dan hoort het college dat graag.  
 
GL geeft de wethouder mee om ook toekomstig gebruikers bij een RO-project te betrekken.  
 
De PvdA denkt na over wat men met de motie wil. Men wil dat de inwoners tevredener zijn. Geeft aan 
naar de andere fracties dat men openstaat voor aanpassing van formulering. 
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Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering sluit om 21:38 uur en bedankt de aanwezigen. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
1 juli 2020, AMH 
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