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Verslag van de openbare informatieve commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
10 december 2019 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Bas Verwaaijen 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman en Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 
GroenLinks Gertjan Verstoep, Tjeerd Schuhmacher, Marja van Gaalen 
CDA Pim van Rossum 
Streekbelangen Rob Roos en Chris Portengen 
PvdA Sophia Jeddaoui en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Kees van Vuuren 
PVV Ruud Vermeent 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 
 
Verder aanwezig 
Margreet van de Bilt Adviseur 
Tom Verkammen Planoloog/beleidsadviseur 
Wieke van Mourik Projectleider 
 
Afwezig 
Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De voorzitter geeft een toelichting op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ontwikkelingen in de U10 regio. 
Wethouder Klomps gaat in op de ontwikkelingen van de afgelopen periode, waaronder de 
vaststelling door de raad op 2 oktober jl. van het Beoordelingskader en uitgangspuntennotitie 
Ruimtelijk-economisch programma (REP). 
In de presentatie van vanavond wordt ingegaan op de eerste uitkomsten van de rekenmodellen, 
wat dat betekent voor Stichtse Vecht met doorkijkjes naar de toekomst. 
 
Tom Verkammen gaat middels een presentatie in op de urgenties richting 2040, waaronder het 
realiseren van 120.000 woningen in de regio. Hij geeft een uitleg over de Novi (nationale 
omgevingsvisie) en de Povi (provinciale omgevingsvisie) en noemt daarbij de belangrijkste 
integrale en kwalitatieve opgaven. De Povi geeft richting aan de REP en de REP geeft input 
voor de Povi. De ontwerp Povi zal nog voor de Kerst ter inzage worden gelegd. 
Het tegengaan van wateroverlast (Klimaatverandering) is in de Povi opgenomen. 
In januari/begin februari is een informatief, mening vormend U10 Beraad(t) gepland over het 
eerste concept contour REP, waarna dit op 5 februari 2020 aan de Bestuurstafels wordt 
besproken. De concept contour geeft een reactie op de Povi. Het definitieve beoordelingskader 
en uitgangspuntennotitie REP gaat medio februari 2020 naar de colleges van B&W. De colleges 
dienen ook in februari te reageren op het concept contour REP en de concept Povi. De Povi is 
van belang voor het realiseren van de bouwopgaven. De besluitvorming in de raden over het 
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definitieve beoordelingskader en uitgangspuntennotitie REP is gepland voor het tweede kwartaal 
van 2020. 
 
De vijf modellen zijn: 
1. vitale knopen; 
2. compacte stad; 
3. oostflank randstad; 
4. Rijnland; 
5. binnenflank randstad. 
 
Opgemerkt wordt dat hierbij de vitale kernen worden gemist. 
 
Wethouder Klomps gaat in op het VPV-onderzoek (Verkenning Programma Vervoer) met de vier 
hoofdpunten van het Rijk voor realisatie van het REP, t.w.: 
1. verhogen snelheid SUNIJ-lijn (sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein); 
2. doortrekken uithoftram tot Zeist; 
3. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) oostwest verbinding: USP-Lunetten-Westraven-

Leidsche Rijn; 
4. ontwikkeling van station Lunetten-Koningsweg in Utrecht. 
 
Tevens wordt ingegaan op de eerste inzichten voor de lange termijn, waarbij het uitgangspunt 
“Ontwikkeling rondom OV-knopen is kansrijk als koers” de belangrijkste is voor Stichtse Vecht. 
Hier valt mobiliteit langs de snelle Vecht onder, en daar moet ontwikkeld worden. Uitgangspunt 
is het combineren van wonen, werken en winkelen. Gedacht wordt aan de Hof van Breukelen, 
met aan de zuidkant woningen en aan de noordzijde bedrijven. Dit is regionaal gezien een 
belangrijke plek, maar ligt wel allemaal buiten de rode contour. Dit betreft nog een denkrichting 
voor de toekomst. 
De gemiste vitale kernen komen terug in het vierde uitgangspunt “Ruimte voor groei kleine 
kernen t.b.v. vitaliteit”. 
Ten aanzien van het vijfde uitgangspunt “Kwaliteitsimpuls Nieuwe Hollandse Waterlinie goed 
voor vestigingsklimaat nabij USP” wordt in de zomer van 2020 duidelijk of een deel van Stichtse 
Vecht een Unesco-status krijgt. Als dat zo is, dan legt dat extra druk op de fysieke leefomgeving. 
De A12-zone is vooral een punt van zorg voor de zuidelijke gemeenten binnen de U16. 
In het kader van effectiviteit van grote inframaatregelen zijn er wellicht mogelijkheden voor een 
snellere treinverbinding tussen Breukelen en Woerden. 
 
De langzame Vecht blijft onaangeroerd als het gaat om extra woningbouw, zolang er maar wel 
bij de knooppunten bij de snelle Vecht ontwikkelmogelijkheden zijn. Breukelen heeft regionaal 
gezien een grote ontwikkelpotentie. Station Loenersloot wordt gezien als een infrastructurele 
HUP. Stedelijke ontwikkeling op die plek is meer richting Abcoude. 
De schets van Stichtse Vecht wordt nagestuurd. 
In deze raadsperiode moet een eerste aanzet worden gegeven voor een ontwikkeling rond 
Breukelen. Binnen de kaders zal naar mogelijkheden gezocht moeten worden. 
In het kader van de vitale kernen zal gekeken worden welke ontwikkeling voor welke kernen 
nodig/mogelijk zijn. 
De investeringen voor 2030 worden nu verdeeld. Het college en de raad moeten in 2020 
gezamenlijk aan de slag voor de eerste contouren in een integrale visie. Dat geeft ook 
duidelijkheid voor inwoners. 
 
Streekbelangen merkt op dat op de tekening voor Nigtevecht en Loenersloot een lijntje staat 
ingetekend als zijnde de snelle Vecht. Dat moet de langzame Vecht zijn. 
 
Wethouder Klomps antwoordt dat dit in de Omgevingsvisie gecorrigeerd wordt. Dat gebeurt niet 
tussendoor. 
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De raad wordt gevraagd om aan de voorkant mee te denken over wat aan het college kan 
worden meegegeven voor de onderhandelingen. Het kaderstellend koersdocument geeft voor 
de komende maanden voldoende input voor het college. 
 
De commissie heeft de wens om regelmatig middels dergelijke informatieve 
commissievergaderingen op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Wethouder Klomps stelt voor als er geen formeel beslismoment voor de REP is, om met een 
collegevoorstel of peilnota naar de commissie te komen. In de Omgevingsvisie komt alles 
samen, het college heeft echter eerder een mandaat van de raad nodig, dan de Omgevingsvisie 
klaar is. In dat kader zal de raad middels een peilnota gevraagd worden of het college op de 
goede weg is. 
 
Gevraagd wordt naar een goede manier om de achterban/inwoners hierover te informeren. 
 
Wieke van Mourik antwoordt dat in het kader van de Omgevingsvisie een participatietraject 
wordt gevolgd. 
 
In februari 2020 moet het college een reactie geven op het concept contour REP. Na het 
collegebesluit is het een goed moment voor een informatieve commissie. Dat is ook een goed 
moment om te kijken of het Koersdocument nog voldoende mandaat geeft voor het college.  
 
Gevraagd wordt wat de risico’s voor Stichtse Vecht kunnen zijn. Stichtse Vecht doet nu niets 
aan het opwekken van energie. Dan ben je geen betrouwbare partner. 
 
Wethouder Klomps antwoordt dat hierover onderhandeld wordt. Onderhandelen is afstemmen. 
Hij wijst de commissieleden op het U10 Beraad(t) eind januari/begin februari 2020. 
Ook een goed moment voor de raadsrapporteurs. 
 
Gevraagd wordt hoe het daarmee staat. 
 
(Dat zal aan de griffier gevraagd worden. In januari 2020 komt een voorstel van de griffier 
hierover in de commissie Bestuur en Financiën aan de orde.) 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur. 
 
 

De presentatie die vanavond is gegeven, is bij de agenda voor deze vergadering in het 
Bestuursinformatiesysteem gepubliceerd. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-11-2019 
MdJ 
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