
Hazeslinger Breukelen



Agenda
Aanleiding

Ondernomen stappen

Effecten Retail

Parkeren

Fietsplan & Herenstraat

Andere ontwikkelingen

Vervolgproces

Afronding



Tijdslijn 1968 - nu

1968 
Bestemmings-
plan
Breukelen

1977
Wijziging 
Bestemmings-
plan Centrum 
Breukelen

2000
Archeologisch en 
geotechnisch 
onderzoek voor 
bouw parkeer-
kelder (Arnicon)

2015
Quickscan onwikkel-
Varianten A t/m G 
(Partners in 
Transformatie)

2010
Structuurvisie 
Centrum 
Breukelen (Stad 
om Land)

2011
Parkeeronderzoek
Centrum Breukelen
(Delft Infra)

2012
Haalbaarheids-
Studie parkeer-
kelder (Fakton)

2015
Parkeeronderzoek
n.a.v. vestiging
Loetje (U-consult)

2016
Retailvisie vast-
gesteld (Geen 
retail buiten 
centrumgebied)

2017
Parkeeronderzoek
Centrum Breukelen 
(Goudappel-
Coffeng)

2018
Digitale peiling
inwoners-
ondernemers en
inloopmomenten, 
informatieve 
commissie

2019
Inloopmomenten,
Peilnota, raads-
Commissie, 
parkeer-
Onderzoek, Retail-
onderzoek



Aanleiding
21 mei 2019 Peilnota aan raadsleden 
voorgelegd

1 juli bekrachtiging geheimhouding –
motie VVD + aanvullende opmerkingen

15 juli bijeenkomst met alle stakeholders

Onderzoeken uitgevoerd 

15 oktober besluit College B&W

31 oktober terugkoppeling stakeholders



Ondernomen 
stappen

Bijeenkomst stakeholders 15 juli

Onderzoek Retail door Seinpost

Onderzoek Parkeren door 
Goudappel

Gesprekken met stakeholders

Uitkomsten verwerkt in nieuw 
voorstel















Andere ontwikkelingen
Anterieure overeenkomst met de Aldi
Gesprekken met Kerkbrink 18, 25, 27



Vervolgproces

5 november 2019 
Informatieve 
commissie voor 
raadsleden

18 november 2019 
Inloopavond 
raadsleden 
technische vragen

26 november 2019 of 
3 december 2019 
Commissie Fysiek 
Domein

17 december 2019 
Raad

17 december 2019 
Toestemming 
tijdelijke winkel

Bij akkoord volgt de 
bestemmingsplan-
procedure van circa 1 jaar



De gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in § 3.6.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de 
voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling op 
de Hazeslinger te Breukelen benodigde besluiten waartoe onder 
meer en voor zover vereist:

a. besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
b. besluiten op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
c. besluiten op grond van het Activiteitenbesluit;
d. besluiten op grond van de Waterwet;
e. besluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening;
f. besluiten op grond van de Wegenwet;
g. besluiten op grond van de Wet Bodembescherming;
h. besluiten op grond van de Flora en Faunawet;
i. besluiten op grond van het Bouwbesluit.

Coordinatiebesluit
De raad heeft aan de voorkant van 
het proces de mogelijkheid om 
richting en inhoud te bepalen. 
Past binnen de ambities van de 
Omgevingswet.

Totale tijdwinst: 8 weken 
omgevingsvergunning & Raad van 
State: 12 maanden.

Meer duidelijkheid voor 
verschillende actoren. Alle 
argumenten van belanghebbenden 
kunnen binnen een 
besluitvormingstraject worden 
behandeld.

..



Afronding
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