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*Z00B16CDC3A* 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Het ontwerp-projectbesluit voor de realisatie van 18 appartementen op het perceel Wilhelminastraat 

39a te Breukelen vast te stellen. 
2. Voor het projectbesluit geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro omdat 

het kostenverhaal middels een anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 van de Wro is 
verzekerd;Indien er geen zienswijzen worden ingediend het college te mandateren voor de verdere 
afhandeling van de procedure. 

 
 
Samenvatting 
 
 
Op 31 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Breukelen ermee ingestemd om op de locatie 
Wilhelminastraat 39a woningbouw te ontwikkelen. Op deze locatie is momenteel een bedrijfshal gevestigd 
op gronden met een bodem- en grondwaterverontreiniging. Bij de voorgenomen herontwikkeling gelden 
de uitgangspunten van de stedenbouwkundige visie ”Rond de Kerkvaart’. In deze visie maakt de locatie 
deel uit van een aantal bedrijfsgebouwen tussen de Wilhelminastraat en het Amsterdam-Rijnkanaal 
waarvoor transformatie naar woningbouw wenselijk wordt geacht. 
Het ingediende plan betreft 18 starterskoopappartementen welke zijn verdeeld over twee lagen en een 
kapverdieping. Het gebouw bestaat uit drie geschakelde bouwmassa’s en beschikt over twee entrees. Het 
parkeren wordt grotendeels opgelost door de realisatie van een parkeerterrein op het naastgelegen 
terrein, met welk uitgangspunt de raad op 31 maart 2009 heeft ingestemd.  
Het plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Aan het verzoek kan medewerking worden 
verleend door het nemen van een projectbesluit (artikel 3.10 Wro). De aanvraag is namelijk ingediend 
voor de invoering van de Wabo.  
 
 
 
Bijlagen 
- Ruimtelijke onderbouwing voor 18 appartementen Wilhelminastraat 39a 
- Ontwerpbeschikking Vaststelling hogere waarden in het kader van de Wet Geluidshinder 
- Ontwerpprojectbesluit conform artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Ontwerp-projectbesluit voor de realisatie van 18  appartementen op het perceel 
Wilhelminastraat 39a te Breukelen 
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Harmonisatie 
Bij deze ontwikkeling is harmonisatie niet van toepassing. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De locatie is gelegen in een woonwijk. Transformatie van bedrijf naar woningbouw op deze locatie is 
daarom gewenst. Hierdoor wordt milieuhinder in een woonwijk voorkomen. 
 
Uit het Woningbehoefte-onderzoek van Companen uit 2010 is gebleken dat er vooral een tekort is aan 
woningen in het goedkopere segment in de kernen voor de doelgroepen starters en senioren. De te 
realiseren woningen betreffen koopappartementen in de lage prijscategorie en geeft daarmee invulling 
aan de geconstateerde woningbehoefte. 
 
Daarnaast voorziet het plan in de sanering van de op deze locatie aanwezige ernstige vorm van 
bodemvervuiling. 
 
Argumenten 
De locatie heeft volgens het vigerende bestemmingsplan Breukelen Zuid (vastgesteld juli 1983) de 
bestemming Handel en Nijverheid t/m categorie 3. Daarbij is aangegeven dat de maximale goothoogte 6 
meter is, de maximale bouwhoogte is niet bepaald. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan 
zowel wat betreft het gebruik als de goothoogte. 
 
De bouwaanvraag is ingediend op 23 juli 2010. Dit is voor dat de Wabo van kracht is geworden (1 oktober 
2010). Medewerking aan het plan is daarom alleen mogelijk indien hiervoor een projectbesluit wordt 
genomen (artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening). De gemeenteraad is hiervoor het bevoegd gezag. 
 
Voorgeschiedenis 
De volgende momenten zijn van belang geweest in de planvorming tot nu toe: 
- Op 31 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Breukelen ermee ingestemd om op deze locatie 

woningbouw te ontwikkelen. Daarbij gelden de uitgangspunten van de stedenbouwkundige visie 
”Rond de Kerkvaart’. Daarbij is besloten om het gemeentelijk perceel tussen Wilhelminastraat 39a en 
41 niet te verkopen maar in te stemmen met een gebruik als parkeergelegenheid. 

- Op 23 maart 2010 heeft het college van de gemeente Breukelen kennis genomen van het 
schetsplan. Daarbij is besloten dat een zelfstandige woonfunctie op de derde laag acceptabel is en 
dat een strook aanpalende grond wordt overgedragen aan de eigenaar om voldoende 
parkeerplaatsen te realiseren. 

- Op 6 maart 2012 heeft het college ingestemd met het bijgevoegde schetsontwerp en heeft hierbij 
besloten de omgeving te informeren over het schetsontwerp en de stand van zaken. 

- Op 12 april 2012 is een informatieavond gehouden voor omwonenden.  
 
Stedenbouwkundig plan 
In de stedenbouwkundige visie ‘Rond de Kerkvaart’ is een groter gebied tussen de Wilhelminastraat en 
het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) opgenomen waarvoor geldt dat transformatie naar woningbouw 
wenselijk wordt geacht. Het bleek niet mogelijk om voor dit gehele gebied één integraal plan te 
ontwikkelen. De gronden grenzend aan het ARK zijn buiten deze ontwikkeling gehouden omdat de 
herontwikkeling van dit gebied samenhangt met de toekomstplannen voor de gemeentelijke werf die 
momenteel op deze locatie gevestigd is. Ruimtelijk gezien leent deze locatie zich er goed voor om 
gefaseerd te worden ontwikkeld. Daarnaast is de eigenaar van Wilhelminastraat 39a al meerdere jaren 
met de gemeente in gesprek over deze herontwikkeling en is het niet wenselijk deze planvorming verder 
te vertragen. 
  
De volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden voor deze locatie: 
- De bebouwingsstructuur dient een afgerond bouwblok te vormen met voorkanten naar alle 

omliggende randen. 
- Er zal zorgvuldig moeten worden omgegaan met de aansluiting op de bestaande woningen in het 

gebied. 
- De hoogte van de opbouw dient te passen in de omgeving, met overwegend 2 lagen met een kap. 
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Het plan voldoet aan deze randvoorwaarden. De 18 appartementen zijn verdeeld over twee lagen en een 
kapverdieping. Het gebouw bestaat uit drie geschakelde bouwmassa’s en beschikt over twee entrees. Met 
dit ontwerp wordt een goede aansluiting gevonden met de omliggende bebouwing die in hoofdzaak 
bestaat uit woningen van twee lagen met een kap. Het appartementengebouw kent ook aan de 
achterzijde een frontaanzicht vanwege de ligging aan het hofje van het Domineeslaantje. De 
erfafscheiding aan de zijde van het Domineeslaantje wordt laag gehouden en integraal in het plan 
meegenomen. 
Parkeren 
Voor de woningen wordt een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning gehanteerd conform de 
CROW norm voor starterswoningen. Volgens de CROW geldt voor het woningtype ‘koop, etage, 
goedkoop’ een bandbreedte van 1,2 – 2,0 parkeerplaats per woning. Met 1,3 p.p per woning wordt een 
parkeernorm gehanteerd aan de onderkant van deze bandbreedte. Dit is gedaan omdat deze woningen 
als sociale koop voor de doelgroep starters zijn te bestempelen. Bij het hanteren van deze parkeernorm 
dienen 23,4 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. De huidige bedrijf / kantoorfunctie genereert 7,4 
parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Hiervan uitgaande zijn er nog 16 parkeerplaatsen nodig. Dit 
wordt opgelost op de aan de noordzijde aan te leggen aangrenzende parkeerplaats met 18 
parkeerplaatsen.  
 
Op de informatie-avond is door de bewoners aangegeven dat het pand nu leeg staat en dus geen 
parkeerbehoefte genereert in het openbaar gebied. Daarbij is aangegeven dat in de huidige situatie reeds 
sprake is van een parkeerprobleem. Naar aanleiding hiervan is een parkeeronderzoek uitgevoerd door 
DTV Consultants (zie bijlage 3 bij de Ruimtelijke Onderbouwing). Uit dit onderzoek bleek dat de 
bezettingsgraad ten hoogste 65% is en dat de restcapaciteit in het openbare gebied ruim voldoende is. 
 
Bodemverontreiniging 
Er is sprake van bodemverontreiniging. Voor de realisatie van het bouwplan is reeds een 
bodemonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat een bodemsanering benodigd is. Het saneringsplan is 
ingediend bij de provincie Utrecht, deze is ook het bevoegd gezag. De provincie heeft hiervoor een 
beschikking afgegeven. Alleen bij realisatie van het bouwplan is het financieel mogelijk het saneringsplan 
af te ronden. Het is helaas niet mogelijk om voor de bodemsanering subsidie te genereren. Met het 
ontgraven van de locatie wordt de vereiste bodemsanering uitgevoerd.  
 
Geluid 
De ontwikkeling is gelegen binnen de invloedsfeer van de A2, de Amerlandseweg en de spoorlijn 
Amsterdam - Utrecht. Om die reden is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De geluidsbelasting ten 
gevolge van het wegverkeer op de A2  is op 12 woningen tot 5 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde, 
maar lager dan de maximale grenswaarde. Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde is als bijlage bij dit 
voorstel gevoegd en zal gelijktijdig met het ontwerp-projectbesluit ter inzage worden gelegd. 
 
Vooroverleg artikel 5.1.1. Bro 
In het kader van vooroverleg artikel 5.1.1. Bro is overleg gevoerd met de provincie Utrecht, 
Rijkswaterstaat en Waternet. Provincie en Waternet hebben geen opmerkingen op het plan. Vanuit 
Rijkswaterstaat is aangegeven dat de locatie op 60 meter is gelegen van het ARK en derhalve buiten de 
veiligheidscontour van 30 meter, die vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over het ARK moet 
worden aangehouden.  
 
Kanttekeningen 
Het parkeren wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op het naastgelegen terrein. Deze gronden zijn in 
gemeentelijk bezit. In de stedenbouwkundige visie ‘’Rond de Kerkvaart’’ is één van de twee ontsluitingen 
van het achtergelegen gebied via dit terrein voorzien. Bij de herontwikkeling van dit achterliggende terrein 
dient te worden onderzocht in hoeverre dit als volwaardige ontsluiting kan worden ingepast.   
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Communicatie 
De omgeving (Wilhelminastraat, Domineeslaatje, Marijkestraat) is geïnformeerd op een informatieavond 
op 12 april 2012. Voor het aangrenzende project Domineeslaantje is enige jaren terug een 
klankbordgroep in het leven geroepen. Ook deze klankbordgroep is geïnformeerd over de ontwikkeling. 
 
De planvorming heeft even stil gelegen ondermeer vanwege de inhoudelijke besprekingen van de 
conceptovereenkomsten. Nadat het onderhavig collegebesluit is genomen zal de omgeving met een 
informatiebrief worden geïnformeerd dat het ontwerpbesluit ter besluitvorming komt in de gemeenteraad.  
 
Financiën en risico’s 
In de te sluiten anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer zullen ondermeer de volgende zaken 
worden geregeld: 
- Planschade. Uit de planschaderisicoanalyse is gebleken dat naar verwachting geen planschade zal 

ontstaan die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Met de initiatiefnemer is een 
planschadeovereenkomst gesloten voor het geval er toch planschade wordt toegekend;  

- Voor het realiseren van dit project dient de initiatiefnemer een kleine strook grond (ca. 8 m²) dat in 
bezit is van de gemeente te verwerven. Hiervoor zal tussen beide partijen een separate 
koopovereenkomst worden gesloten.  

- In het kader van het kostenverhaal zijn beide partijen een exploitatiebijdrage overeengekomen welke 
de initiatiefnemer voor de verleende medewerking aan het in ontwikkeling brengen van dit plan aan 
de gemeente zal voldoen. Op de financiële c.q. bedrijfseconomische gegevens in de 
samenwerkingsovereenkomst geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, lid 1, van de 
gemeentewet. 

- De initiatiefnemer legt de parkeerplaatsen op eigen kosten en op basis van het technisch PVE van de 
gemeente aan. De gronden blijven in eigendom van de gemeente. 

 
De overeenkomst dient te worden ondertekend voordat het projectbesluit is vastgesteld. In de 
overeenkomst zit een clausule dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is zolang het projectbesluit niet is 
vastgesteld.  
 
Na ondertekening zal de overeenkomst binnen 2 weken worden gepubliceerd op de gemeentelijke pagina 
in de Vechtstroom.  
 
Voor het verlenen van de bouwvergunning zal leges worden geheven conform de legesverordening. De 
verplichting tot het opnemen van een projectbesluit in een bestemmingsplan is op 31 maart 2010 komen 
te vervallen.  
 
Indien geen medewerking wordt verleend aan het plan is er geen financiële dekking voor de 
bodemsanering. De eigenaar van de gronden, SMH Breukelen, is verantwoordelijk voor deze 
bodemsanering en in die zin is dit geen financieel risico voor de gemeente. De bodemvervuiling is 
mogelijk mobiel en kan zich verspreiden naar gemeentelijke gronden. Dit wordt gecontroleerd door de 
provincie. De eigenaar van de gronden waar de bron van de bodemvervuiling zich bevindt blijft echter 
verantwoordelijk voor de sanering van de bodemvervuiling.  
 
Vervolg 
Nadat de gemeenteraad het ontwerp-projectbesluit heeft vastgesteld zal deze voor 6 weken ter inzage 
worden gelegd en kan een ieder een zienswijze indienen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend is 
het college gemandateerd om het projectbesluit te nemen. Indien er wel zienswijzen worden ingediend zal 
dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  
 
De overeenkomst zal worden gesloten voordat het projectbesluit definitief door de raad wordt vastgesteld.  
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Het projectbesluit heeft betrekking op een aanvraag voor een bouwvergunning 1e fase. Conform artikel 46 
lid 6 van de Woningwet wordt het projectbesluit en de bouwvergunning als 1 besluit aangemerkt 
waartegen beroep mogelijk is bij de rechtbank.  
 
 
8 juli 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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