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Verslag van de commissie Fysiek Domein van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op dinsdag 
11 februari 2020, 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ronald van Liempdt 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden    
Lokaal Liberaal (LL) Bas Verwaaijen 
VVD Rianne Beekman (1-5), Arjan Wisseborn (6)   
CDA Pim van Rossum   
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde  
PvdA Sophia Jeddaoui (1-5) en Douwe van der Wal (6) 
GroenLinks (GL) Tjeert Schuhmacher 
Streekbelangen (SB) Jacques Helling 
PVV Ruud Vermeent 
Het Vechtse Verbond (HVV) Mieke Hoek 
Maarssen 2000 Riëtte Habes  
 
Burgemeester en Wethouders: Maarten van Dijk 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen 
Paula Westerman spreekt in namens meerdere omwonenden over de voorgenomen bouwplannen 
aan de Wilhelminastraat in Breukelen. Op zich staat ze positief tegenover de bouwplannen. Maar het 
toegenomen aantal woningen (van 10 naar 12j en de toegenomen hoogte wordt als een probleem 
ervaren. Ze verwacht ook meer planschade, waardevermindering van de woningen en 
parkeeroverlast. Ze vraagt de commissie kritisch naar het plan te kijken en de woningbouwvereniging 
de opdracht te geven om samen met de omwonenden een aangepast plan op te stellen. 
 
Verschillende commissieleden stellen aanvullende vragen aan de inspreker. Cruciaal punt blijkt dat 
de omwonenden door de woningbouwvereniging wel betrokken zijn, maar dat men de bouwplannen 
te groot voor het perceel vindt. En dat de plannen in de loop van de tijd gewijzigd zijn. 
 
Arnoud van der Wal spreekt in namens de woningbouwvereniging. Hij licht toe hoe de buurt op 
verschillende momenten betrokken is bij het bouwplan. Het plan is op basis van de input op 
verschillende punten aangepast. Op 2 punten na is alles verwerkt (zijgevel groener en gebouw 
kleiner).  
 
Ook aan deze inspreker worden aanvullende vragen gesteld. Onder meer over het toegenomen 
bouwvolume. In het oude plan zouden er 2 woningen minder komen, maar men wil geen woningen 
aan de sociale huurvoorraad onttrekken maar juist toevoegen. De voorgenomen woningen zijn 
levensloopbestendig (onder meer door een lift).  
 
Inspreker Gerard Kool vraagt namens het dorpscomité Kockengen aandacht voor de nieuwe Drie 
Stammenbrug. De brug is hoger dan de oude en de steilte blijkt een probleem, vooral voor minder 
mobiele ouderen. Er zijn al diverse ongelukken gebeurt. Hij geeft aan dat er een meningsverschil met 
de gemeente is over of de brug wel of niet aan de BAT-normen moet voldoen (Bouw Advies 
Toegankelijkheid). Hij vraagt om een spoedige oplossing en een tijdelijke noodbrug. 
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De voorzitter vraagt wethouder Maarten van Dijk (namens Jeroen Willem Klomps) om een reactie 
vanuit het college. De wethouder licht toe dat er een locatieonderzoek komt naar de mogelijkheden 
om tot een oplossing te komen. Het college wil graag toewerken naar een oplossing en er wordt snel 
een gesprek gepland.  
 
Verschillende fracties stellen aanvullende vragen. De voorzitter geeft aan dat vragen over de 
normering en een mogelijk tijdpad schriftelijk aan het college kunnen worden gesteld. Een kopie van 
de inspreektekst komt bij de stukken. M2000 vraagt de inspreker haar volgende week te informeren 
of er contact vanuit de gemeente gelegd is. 
 
4. Jaarstukken en kadernota 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden 
LL spreekt zorgen uit over de conclusie van de accountant. De financiële functie is zwak ingevuld, het 
komen tot een acceptabele jaarrekening duurde meer dan een jaar. Het overzicht van de bestuurders 
is niet bijgewerkt op de website. In hoeverre is deze organisatie in control? Dit moet echt beter! Hij 
onderstreept de zienswijze staat en vraagt de wethouder wat hij gaat ondernemen. Kan het 
raadsbesluit gesplitst worden in wel akkoord met de zienswijze (beslispunt 1-3) maar niet akkoord 
met de onderliggende cijfers (beslispunt 4)? 
 
SB: ondersteunt de woorden van LL. SB is het niet eens met een verhoging van de budgetten. 
Indexatie is prima, maar de rest niet. Als er een exra project komt, zijn ze wel bereid ernaar te kijken. 
 
VVD: ook ernstige zorgen. Staat in de zienswijze, daar worden de juiste punten in aangestipt.  
 
M2000: akkoord met zienswijze. Zorg over hoe we dit in onze eigen cyclus beter kunnen monitoren.  
 
GL: moeten we een grens trekken? En in de stukken staat dat er mogelijk nog ontwikkelruimte is bij 
de hoofdingang van de Maarsseveenseplassen. Laten we daarvoor oppassen.  
 
CDA: mist de inbreng van de heer Gemke als vertegenwoordiger in het Recreatieschap namens de 
raad. 
 
CU-SGP: we zeggen hetzelfde als vorig jaar, hoe voorkomen we dat we dit volgend jaar weer 
hebben? En op raadbesluit staat de verkeerde commissie (B&F). 
 
Wethouder Maarten van Dijk geeft aan dat de zorgen ook bij hem leven. Het Recreatieschap Midden 
Nederland (RMN) is de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen en kampt met grote 
problemen in de bedrijfsvoering. Er is geen reservepositie. Er is een plan van aanpak opgesteld en er 
komt een toelichting op 30 maart voor de deelnemende gemeenten. Ook wil de wethouder de 
woordvoerders op een ander moment bijpraten over de problemen bij het RMN. Hij is toegetreden tot 
het geheel nieuwe bestuur van het RMN, zodat hij vanuit zijn expertise finance en control betrokken 
is. Dit jaar zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De structuur is complex en de cycli van de 
gemeente en het recreatieschap zijn niet op elkaar afgestemd. Hij betrekt de raad actief bij nieuwe 
ontwikkelingen gedurende het jaar en bereid de vergaderingen voor met de vertegenwoordigers 
vanuit de raad. 
 
 Conclusie: kan als hamerstuk naar de raadsagenda. LL laat nog weten of er een amendement 
komt over het splitsen van de beslispunten.  
 
5. Jaarstukken en kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht 
Pim van Rossum neemt als vertegenwoordiger namens de raad in het Plassenschap (samen met 
Jacques Helling en Joseph Toonen) het woord.  
 
Ook het Plassenschap heeft met het RMN te maken. Dus veel van het besprokene bij het vorige 
agendapunt geldt ook hier. Hij geeft aan dat er goed contact is met de wethouder en de 
vertegenwoordiger van de raad goed ondersteund worden door het Plassenschap. Hij is blij dat de 
wethouder plaats heeft genomen in het bestuur van het RMN. Maar er is nu verder weinig mogelijk. 
De zienswijze spreekt voor zich.  
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 Conclusie: kan als hamerstuk naar de raad. 
 
6. Nota van uitgangspunten voor uitbreiding golfbaan Loenen aan de Vecht 
Ben van Doesburgh spreekt in namens de Golfvereniging Old Course Loenen. De golfsport heeft 
een enorme verandering ondergaan: van elitaire sport naar de op 3 na grootste sport van Nederland. 
Hij vertelt hoe de golfbaan aangelegd is doordat de leden 12.000 euro hebben ingelegd en er 
aandelen uitgegeven zijn. Deze aandelen zijn inmiddels afgewaardeerd. De golfclub wil een 
dorpsclub zijn en heeft een sociale functie. Er is geen ballotage, zijn geen aandelen meer en 
iedereen is welkom. Er zijn inmiddels 700 leden en de club groeit uit zijn jasje. De voormalige 
gemeente Loenen had al een intentieverklaring afgegeven en de omwonenden zijn positief over het 
plan. 
 
Vanuit de commissie worden aanvullende vragen gesteld. Onder meer over de toegankelijkheid/ 
openstelling (wandelpad). Hierover gaat de golfclub nog in gesprek met de gemeente, provincie en 
Rijkswaterstaat. En er zijn vragen over de relatie tussen de eigenaar van de grond, de stichting en de 
vereniging. De huidige 9-holes baan ligt op gepachte grond. De nieuwe grond is aangekocht en 
ondergebracht in de stichting. Op dit moment is de golfclub nog gesplist in een  
Stichtings- en verenigingsvorm, maar die worden in de loop van 2020 samengevoegd.   
 
De commissieleden kunnen zicht vinden in de plannen en zijn akkoord. De inspreker dankt de 
commissieleden voor het vertrouwen. 
 
 Conclusie: kan als hamerstuk naar de raad. 
 
Stukken ter kennisname 
Verschillende fracties stellen vragen naar aanleiding van de ter kennisname stukken over het 
onttrekkingsbesluit Maarssenbroekse Slag. 
 
De voorzitter geeft aan dat de vragen niet over het ter kennisname stuk gaan. De vragen die leven 
kunnen schriftelijk aan het college worden gesteld. Er is vandaag een RIB met de huidige stand van 
zaken geweest. In mei/ juni wordt het onderwerp opnieuw in de commissie verwacht. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:25. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
12 februari 2020, AMH 
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