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Verslag van de openbare informatieve commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
18 februari 2020 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Rob Roos 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
VVD Babet de Vries 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
GroenLinks Annet Schoevaars, Gertjan Verstoep en Marja van Gaalen 
CDA Klaas Overbeek en Aart van Noord 
Streekbelangen Karin van Vliet 
PvdA Sophia Jeddaoui  
ChristenUnie-SGP Kees van Vuuren 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 
 
Verder aanwezig 
Margreet van de Bilt Adviseur 
Tom Verkammen Planoloog/beleidsadviseur 
Tim Smit Strategisch adviseur 
Jacqueline Hartogs Communicatiestrateeg 
Wieke van Mourik Projectleider 
Bart Lammers Strategisch adviseur 
 
Afwezig 
Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en PVV 
 
 
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 regio. 
De voorzitter blikt nog even terug op de informatieve commissie van 10 december 2019. Hij 
heeft vragen over het proces. De raad is gevraagd vooraf mee te denken. Hoe moet hij dit zien 
in het licht van de brief die het college heeft verzonden aan de provincie met  een reactie op de 
concept Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Door de brief is de 
beleidsruimte van de raad ingeperkt. Het is al ingewikkeld voor de raad om er grip op te krijgen, 
zoals het proces nu loopt maakt dat nog moeilijker. Er staan dingen in de brief  die niet 
overeenkomen met het coalitieakkoord.  
 
Wethouder Klomps vindt dit een terechte vraag. Het college is op 18 december in de 
gelegenheid gesteld om vóór 31 januari te reageren. De tijd was te kort om het aan de raad voor 
te leggen. Het is een reactie in het kader van vooroverleg. De POVI is nog niet officieel. De 
reactie is in lijn met wat er in de raad is besproken. In maart komt er een ontwerp POVI waarop 
een zienswijze kan worden ingediend, die wordt aan de raad voorgelegd.  
 
Frank van Liempdt zegt dat de reactie van het college en de U10 naar Gedeputeerde Staten is 
gestuurd. GS maken nu een voorstel voor Provinciale Staten. Of is er nog een tussenstap dat 
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Stichtse Vecht kan reageren op het stuk van GS aan PS. Zo niet dan wordt er een document 
aan PS voorgelegd, op basis van de reactie van het college, waar de raad geen invloed op heeft 
gehad. De inhoud van de brieven komt niet overeen met wat er in de raad leeft.   
 
De commissie doet het verzoek aan het presidium de gevolgde procedure en de inhoud van de 
brieven met spoed te agenderen voor de commissie.  De concept POVI moet dan ook bij de 
stukken worden gevoegd.   
 
Margreet van de Bilt en wethouder Klomps geven een presentatie. De commissieleden stellen 
tussentijds vragen. Er wordt gesproken over de bodemdaling, als we niets doen wordt het 
gebied teruggegeven aan de natuur en als we wel wat willen doen, welke opties zijn er dan. Het 
lokaal maatwerk voor vitaliteit kernen vindt het college een zelfstandige opgave die naast de 
andere vier punten van woningontwikkeling moet lopen.  De kwalitatieve invulling, scenario’s 
geeft aan wat de mogelijkheden zijn, er dient verder onderzocht te worden wat  realistisch is. De 
raad heeft op 1 oktober 2019 een motie aangenomen over een onderzoek naar realiseerbare 
alternatieve energiebronnen, waaronder kernenergie, in hoeverre is invulling gegeven aan de 
motie. Er wordt geprobeerd dit in het verhaal mee te nemen als onderzoeksvraag. Deze RES 
loopt tot 2030. Het RES is een regionaal bod, de gemeenten moeten dit lokaal uitwerken in hun 
beleid.  Daarom is het belangrijk dat de raad weet welke ontwikkelingen men wil. Voor het 
Veenweidegebied komt een nationaal onderzoek. De wethouder licht de schetsen voor de 
knooppunten toe (Maarssenbroek, Loenersloot en Breukelen). Breukelen is een realistische 
kanshebber. Loenersloot zit nog niet in de provinciale visie maar er is wel een onderzoek gestart 
naar een station in Loenersloot. Ten aanzien  van de provinciale verordening moet nog wel wat 
werk gedaan worden. De verordening moet aansluiten op de POVI. De provinciale visie gaat uit 
van samenwerken maar in de verordening worden de gemeenten vleugellam gemaakt. Er wordt 
gesproken over hoe de gemeenten zich sterk kunnen maken tegenover de stad Utrecht en de 
provincie en de tijdlijn naar de omgevingsvisie toe.  
 
In reactie op een vraag van Gertjan Verstoep zal wethouder Klomps het stuk van wethouder Van 
Dijk over economie naar de raad sturen.  
 
Op 2 april en op 18 april worden er gebiedsconferenties gehouden voor het verder uitwerken 
van  de kaders die de raad op 1 juli in het Kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie 1.0 
heeft vastgesteld.   
 
De voorzitter bedankt de ambtenaren voor de uitgebreide presentatie. Hij heeft persoonlijk vier 
waarnemingen: 

- er zijn grote veranderingen op komst tussen nu en 30 jaar 
- die veranderingen worden allemaal in een hoog tempo doorgevoerd waardoor het 

democratisch proces behoorlijk onder druk staat 
- er moet zorgvuldig worden gecommuniceerd, er is een verschil tussen theorie en 

feitelijke realisatie 
- er is een toename van tegenstelling in belangen van de gemeente Utrecht, Stichtse 

Vecht en de provincie, dat betekent een bezinning op rol en aanpak.   
 
Wat betreft het laatste punt zegt wethouder Klomps dat het zal helpen als er vanuit de raad 
duidelijke kaders en een mandaat worden meegegeven. Het mandaat is nu voldoende, als het 
college uit het mandaat dreigt te lopen zal zij een peilnota aan de raad voorleggen of tijdig een 
nieuw mandaat vragen. Als er vragen zijn vanuit de raad, bel de wethouder of de ambtenaar. Als 
de informatie niet voldoende is kan altijd een formele vraag worden ingediend of bespreking in 
een commissie worden gevraagd.  
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Gertjan Verstoep zegt dat hier de raadsrapporteur(s) ook een belangrijke rol kunnen spelen door 
hun informatie met de raad te delen. Wethouder Klomps vindt het ook prettig om met de 
raadsrapporteur(s) als sparringpartners zaken kort te sluiten.  
 
De voorzitter roept de fracties op om ook via hun partijen in Provinciale Staten de standpunten 
van Stichtse Vecht onder de aandacht te brengen.  
 
Wethouder Klomps zegt dat het eerste formele moment om een mandaat mee te geven de raad 
van 7 mei is. Hij hoopt dat er dan een motie wordt ingediend waarin het college wordt verzocht 
zich voor een aan te geven ‘taartpunt’ hard te maken. 
 
Op 11 maart is er een U16-informatiebijeenkomst over het REP en de RES. De bijeenkomst is in 
het Provinciehuis 

 Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21:30 uur. 
 
Actiepunt: stuk van wethouder Van Dijk over economie naar de raad sturen.  
 
 

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
JW, 19-2-2020 
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