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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de Nota van zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te 

beantwoorden conform het in de deze nota opgenomen commentaar en de conclusie; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen conform de in de Nota van zienswijzen opgenomen “Staat 

van wijzigingen” die onderdeel uitmaakt van dit besluit; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn aan het 

opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald moeten worden; 
4. Het bestemmingsplan Breukelen Centrum, met het elektronische ID:  

NL.IMRO.1904.BPcentrumBKL-VG01 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast 
te stellen. 

 
Samenvatting 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Breukelen Centrum heeft vanaf vrijdag 1 juni 2012 voor zes weken ter 
inzage gelegen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Hierdoor is iedereen in de 
gelegenheid gesteld zijn zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken. Binnen de genoemde termijn zijn 
6 unieke inspraakreacties ontvangen van 6 verschillende partijen. Op grond van de bovengenoemde 
zienswijzen en ambtelijke reacties is een “Staat van wijzigingen” opgesteld en het ontwerp aangepast. De 
gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Bestemmingsplan Breukelen Centrum met het elektronische ID:1904.BPcentrumBKL-VG01met de 

daarbij horende rapporten; 
2. Nota van zienswijzen; 
3. Publicaties ontwerpbestemmingsplan Breukelen Centrum; 
4. Situatietekening Straatweg 166/168. 
5. Erratum 8 februari 2013 Bestemmingsplan “Breukelen Centrum” 
6. Ambtshalve wijzigingen bij 4. 
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Harmonisatie 
N.v.t. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In het kader van de Wro is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het centrum van Breukelen. 
Met dit bestemmingsplan Breukelen Centrum worden de geldende bestemmingsplannen herzien. 
Met het nieuwe bestemmingsplan worden de volgende bestemmingsplannen vervangen: 
− bestemmingsplan Centrum 1968; 
− bestemmingsplan Centrum 1968 1e wijziging, vastgesteld 1977; 
− bestemmingsplan Centrum 1968 2de wijziging, vastgesteld 1977; 
− bestemmingsplan Zuid 1983 (deels), vastgesteld 1983. 
 
Het plangebied omvat globaal het gebied gelegen tussen de Straatweg en de rivier de Vecht en het 
gemeentekantoor Boom en Bosch. Dit bestemmingsplan is een doorvertaling van de structuurvisie die in 
2010 voor het centrum van Breukelen is opgesteld. 
Met het nieuwe bestemmingsplan Breukelen Centrum zal voor het hele gebied een actueel en eenduidig 
ruimtelijk beleid van kracht worden.  
 
Argumenten 
Ingekomen zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
Het ontwerpbestemmingsplan Breukelen Centrum heeft vanaf vrijdag 1 juni 2012 voor zes 
weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 6 zienswijzen ingediend. Hiervan was 1 ondertekend 
door 40 personen. Deze zienswijze is gericht op een gedeelte uit de toelichting die betrekking heeft op 
de samenvatting van de Structuurvisie centrum Breukelen. In dit gedeelte wordt ingegaan op de aanleg 
van een brug over het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van het station Breukelen. Planmatig gezien valt 
dit gebied buiten het plangebied van het bestemmingsplan Breukelen Centrum. De zienswijze heeft dan 
ook niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Straatweg 166/168 
Een groot deel van de ingekomen zienswijzen betreft  het perceel Straatweg 166/168. Hiervoor zijn al 
meerdere jaren bouwplannen in ontwikkeling. . Deze zijn  echter nog niet voldoende concreet om  in het 
nieuwe bestemmingsplan te verwerken. Op het betreffende perceel is  een oude houten schuur aanwezig. 
De achterzijde van het perceel grenst aan de Herenstraat (zie voor situatietekening bijlage 4). Dit gedeelte 
is nog onbebouwd en is  buiten het bebouwingsvlak gelegen (zie ook Nota zienswijzen, nummer 2).  
In het geldende bestemmingsplan Centrum 1968 is voor het bebouwingsvlak een goothoogte van 5-7 
meter mogelijk, hierbij wordt niet gesproken over een nokhoogte. Daarnaast is binnen het huidige 
bestemmingsplan ook een vrijstelling opgenomen voor een verhoging van de goothoogte naar 9 meter.  
In de werksessie van 28 januari 2013 is door het college aangegeven dat er bereidheid is om de hoogte 
aan te passen aan de huidige situatie. Op basis van een meting door een BOA van de afdeling 
Handhaving en Toezicht is van een goot- en nokhoogte van 6, 3 en 10 meter bepaald (zie Erratum 8 
februari 2013). 
 
In de huidige situatie staat op de locatie een schuur met een goothoogte van ongeveer 3 meter en een 
nokhoogte van 6,5 meter. Door de ligging van de schuur aan de straatzijde heeft het een beeldbepalend 
karakter in het straatbeeld. Daarnaast is het gelegen in een gebied met relatief weinig bebouwing. Hogere 
bebouwing conform de huidige regels is dan ook minder wenselijk. Daarom stellen wij voor wordt  om de 
bouwmogelijkheden aan te passen naar een goothoogte van 3,5 meter en een nokhoogte van 7 meter. 
 
De overige wijzigingen zijn allen ondergeschikt van aard en hebben geen grote koerswijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan tot gevolg. De onderdelen die gewijzigd zijn staan 
weergegeven in de staat van wijzigingen behorende bij de Nota van zienswijzen. 
 
Overige aanpassingen na werksessie 
Na de werksessie zijn een aantal klein fouten geconstateerd in de artikelen 1.66, 5.5.1 t/m 5.5.5, 6.5.4 en 
6.5.5. Deze zijn gecorrigeerd (zie Erratum 8 februari 2013). 
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Gebleken is dat bij de mogelijkheid voor het bouwen in de bestemming Tuinen afweek van de geldende 
bestemming. Het gaat om de mogelijkheid voor bouw van bijgebouwen buiten het bouwvlak. 
Dit is gecorrigeerd. 
 
Kanttekeningen 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is het van belang dat voor 1 juli 2013 de binnen de gemeente 
geldende bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Indien dit plan voor 1 juli 2013 door de raad 
wordt vastgesteld is aan deze eis voldaan. 
 
Bij dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan gevoegd omdat voor de gemeente geen kosten verbonden 
zijn aan het opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die moet worden verhaald.  
 
Communicatie 
Het ontwerpbestemmingsplan Breukelen Centrum heeft vanaf vrijdag 1 juni 2012 zes weken ter inzage 
gelegen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening zodat een ieder in de gelegenheid is 
gesteld zijn zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken.  
De vaststelling en het ter inzage leggen wordt t.z.t. gepubliceerd worden in de VAR en Staatscourant.  
 
Financiën en risico’s 
Het  bestemmingsplan Breukelen centrum  is conform het beschikbare budget van € 20.000,-- opgesteld. 
 
Vervolg 
Het ontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht vanaf vrijdag 1 juni 2012 zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 
termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 
Hierop is het bestemmingsplan aangepast. Na de gewijzigde vaststelling wordt het vaststellingsbesluit en 
het bestemmingsplan naar de provincie Utrecht gestuurd. Binnen een periode van zes weken heeft de 
provincie de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven. Hierna zal het besluit tot vaststelling 
gepubliceerd worden en start de  beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het bestemmingsplan ligt dan 6 weken ter inzage in het kader van beroep en is de mogelijkheid om 
verzoek tot een voorlopige voorziening in te dienen. 
 
 
15 januari 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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