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1. Ingekomen zienswijzen  
 
1.1 Inleiding 
 
Gedurende de termijn van zes weken van de tervisielegging van het ontwerpbesluit ‘Wilhelminastraat 
39a, vanaf 11 oktober tot 21 november 2013, zijn er 5 zienswijzen ingekomen. De zienswijzen zijn in 
deze nota afzonderlijk samengevat en beantwoord.  
 
Daarnaast is de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit conform het bepaalde 
in artikel 3.8 lid 1, sub b Wet ruimtelijke ordening (Wro) gelijktijdig toegezonden aan de provincie 
Utrecht, het waterschap (Waternet) en Rijkswaterstaat. Deze hebben allen aangegeven geen opmer-
kingen te hebben op het plan.  
 
De zienswijzen zijn in hoofdstuk 3 samengevat weergegeven.  
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3. Zienswijzen en beantwoording 
 

1. Eigenares naastgelegen woning aan de Domineeslaantje in Breukelen 
 

Korte samenvatting  
 

a. Reclamant geeft aan dat het kadastrale plan onjuist is. Toegezegd is dat er opnieuw ingeme-
ten zou worden. Reclamant verzoekt om een tekening te ontvangen met de exacte locatie 
van het ingetekende nieuwbouwpan t.o.v. de omgeving /woning. 

b. Reclamant geeft aan dat door een flatgebouw van 4 meter van haar huis de totale privacy is 
verdwenen. Gemeten is dat er een schutting moet komen van 4,5 meter om het rechtstreek-
se zicht van de toekomstige bewoners op haar woning en tuin te ontnemen. Reclamant ver-
zoekt de uiterst rechtse wooneenheden te schrappen uit het plan, zodat haar privacy ge-
waarborgd blijft. Door reclamant is een tekening aangeleverd waarop de inkijk op haar wo-
ning en tuin met pijlen is weergegeven.  

c. Reclamant verzoekt om een nieuw uitgebouwde stenen muur en herstel van de schuur op 
kosten van de ontwikkelaar. De binnenmuur van de schuur is namelijk de buitenmuur van het 
huidige pand wat wordt gesloopt. 

d. Reclamant stelt dat door de geplande bebouwing haar huis in waarde zal dalen en de ver-
koop zal worden bemoeilijkt door de weggenomen privacy. Reclamant verzoekt om op kosten 
van de gemeente een taxatie te laten uitvoeren.  

e. Reclamant geeft aan dat haar woongenot ingrijpend zal veranderen en dat ze niet meer met 
hetzelfde plezier en rust zal wonen en dat ze daarom haar huis te koop aanbiedt. 
 

Commentaar: 
a. De kadastrale tekening is door de ontwikkelaar gecontroleerd en aan de reclamant overlegd. 

Deze tekening is opgenomen in bijlage 1 van de nota zienswijzen. Naar aanleiding van de 
kadastrale tekening heeft de ontwikkelaar overleg gehad met de reclamant over ondermeer 
de erfafscheiding en de gezamenlijke muur. Tussen reclamant en ontwikkelaar zijn de vol-
gende afspraken gemaakt: 

• De muur wordt op kosten van de ontwikkelaar teruggebouwd tot een hoogte van 2,5 
meter met daarboven een raster voor groen tot 4 meter.  

• Aan reclamant wordt een deel van de gronden ‘om niet’ overgedragen zodat haar 
schuur bereikbaar blijft. 

• Een strook grond van circa 30 cm breed wordt ‘om niet’ overgedragen aan de recla-
mant. 

• De ontwikkelaar zal voorafgaande aan de bouw een nulmeting laten uitvoeren met 
het oog op eventuele schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden. 

b. De voorgenomen bebouwing bestaat uit 2 bouwlagen en een kap met een maximale hoogte 
van 9,3 meter. Van een flatgebouw is geen sprake.  
De door de reclamant ingediende tekening klopt niet helemaal. Alleen het meest noordelijk 
gesitueerde balkon behorende bij de slaapkamer heeft zicht op de tuin van reclamant. De 
andere balkons hebben zicht op de blinde muur van de schuur van reclamant. In bijlage 2 is 
de tekening weergegeven van het zicht in de tuin van reclamant indien de muur van 2,5 me-
ter + raster tot 4 meter wordt gerealiseerd, zoals tussen reclamant en ontwikkelaar bespro-
ken.  
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De huidige bedrijfshal grenst aan de schuur van reclamant. In de toekomstige situatie komt 
de bebouwing op een afstand van 4,4 meter terug te liggen. Ook bij het huidige gebruik als 
bedrijfshal en binnen de huidige bestemming kan er sprake zijn van aantasting van de priva-
cy. De woning aan de andere zijde heeft overigens ook direct uitzicht op de tuin.  
Wij onderkennen dat er verschil is door het gebruik als bedrijf of als woning op de privacy van 
de tuin en woning van de reclamant. Wij zijn echter van mening dat door het realiseren van 
de overeengekomen muur en raster tot 4 meter en door het vergroten van de afstand tot de 
bebouwing met 4,4 meter de privacy in afdoende mate is gewaarborgd.  

c. De gemeente stelt aan de ontwikkelaar de voorwaarde dat er geen schade mag ontstaan aan 
de omliggende bebouwing. Daarom zal de muur van de schuur van reclamant ook inderdaad 
moeten worden herbouwd. Hierover zijn op aangeven van de gemeente tussen reclamant en 
ontwikkelaar nadere afspraken gemaakt. Zie ook de beantwoording bij punt 1a. 

d. Op basis van artikel 6.1 van de Wro is het mogelijk om bij de gemeente een planschade ver-
zoek in te dienen. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend zal een taxatie worden ge-
maakt van de woning conform de oude en de nieuwe planologische situatie. Op basis van 
deze uitkomst beoordeelt de gemeente of de aanvrager in aanmerking komt voor een plan-
schadevergoeding.  

e. De gemeente is van mening dat het onderhavige bouwplan een goede stedenbouwkundige 
invulling geeft voor dit gebied. Daarnaast ziet de gemeente voordelen bij de transformatie 
van bedrijf naar woningen op deze locatie. Tevens zal bij het realiseren van deze woningen 
de bodemverontreiniging worden gesaneerd. De laatste twee aspecten zijn voor de gemeen-
te zwaarwegend in de afweging om hier woningbouw toe te staan. Wij verwachten dan ook 
dat de leefbaarheid met het realiseren van dit project zal worden vergroot. 

 
Conclusie: 
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen heeft er overleg plaatsgevonden tussen de ontwikke-
laar en de reclamant. Als gevolg hiervan wordt er een erfafscheiding tot 4 meter hoog gerealiseerd. 
Deze erfafscheiding wordt meegenomen in het bouwplan. 
De overige gemaakte afspraken tussen ontwikkelaar en reclamant hebben geen invloed op het 
bouwplan. 
 
 
2. Bewoner aan de Eendrachtlaan in Breukelen 
 
Korte samenvatting  

a. Reclamant geeft aan niets tegen het plan zelf te hebben en beschouwt het als positieve ont-
wikkeling voor Breukelen. 

b. Reclamant verzoekt om rekening te houden met de afwikkeling van het bouwverkeer. De wijk 
de Eendracht is een jaren 30 woonwijk, waar veel huizen niet zijn onderheid. Bij de bouw van 
de 3 appartementencomplexen (De Boemerang) enkele jaren terug is gebleken welke pro-
blemen dit volgens reclamant heeft opgeleverd: schade aan de huizen. Daarnaast hielden 
vrachtwagens zich niet aan de afspraak om stapvoets door de straat te rijden. Reclamant 
stelt dat nagedacht moet worden over een goed verkeerscirculatieplan voor de afvoer van de 
sloopmaterialen en de aanvoer van bouwmaterialen. De Eendrachtlaan en Wilhelminastraat 
is de meest voor de handliggende optie, maar reclamant verzoekt om een alternatief te on-
derzoeken. 

c. Reclamant verzoekt de bewoners van de wijk mee te laten denken over het verkeerscircula-
tieplan. 
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Commentaar: 

1. Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
2. Ook voor de gemeente is het een aandachtspunt dat het bouwverkeer goed wordt geregeld. 

De gemeente zal er op toe zien dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de bouwer 
en de omgeving en dat deze zich ook aan de afspraken houdt. Bij het verlenen van de bouw-
vergunning 2e fase zullen deze afspraken verder worden geconcretiseerd. Daarbij zullen ook 
de verschillende alternatieven voor de afvoer van de bouwmaterialen worden onderzocht. 
Wel is het zo dat het bouwverkeer als gevolg van dit plan van een andere orde is dan het 
bouwverkeer bij de bouw van de 3 appartementencomplexen waar naar wordt verwezen. Tij-
dens de bouwperiode zal slechts tijdens de ruwbouwperiode tijdelijk gedeeltelijk overlast op 
de openbare weg zijn voor het inhijsen van prefab vloeren en wanden. De verwachting is dat 
dit in totaal circa 6 dagen en gedurende kantooruren zal zijn. Voor de overige bouwactivitei-
ten zal het toekomstige parkeerterrein gebruikt worden als extra ruimte voor opslag en logis-
tiek. 

3. Wij maken graag gebruik van de kennis van omwonenden om mee te denken over de aan- 
en afvoerroutes van de bouw- en sloopmaterialen. 

 
Conclusie: 
In het kader van de bouwvergunning 2e fase zullen nadere afspraken worden gemaakt over het 
bouwverkeer. 

 
 

3. Eigenaren woning aan Domineeslaantje in Breukelen 
 

Korte samenvatting zienswijze: 
a. Reclamanten geven aan dat met 18 appartementen, een verdrievoudiging van het aantal 

bewoners in het gebied er geen sprake is van een kleinschalig karakter. Zij stellen dat dit in 
strijd is met de stedenbouwkundige visie voor het gebied. Reclamanten verzoeken om het 
aantal appartementen te heroverwegen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
een lager aantal appartementen. 

b. Reclamanten geven aan dat er geen sprake is van een zorgvuldige inpassing, afgestemd op 
de omliggende bebouwing. Reclamanten verzoeken de bouwmassa te heroverwegen voor 
een kleiner gebouw en een grotere afstand tot de huidige bebouwing (10 meter).  

c. Reclamanten geven aan dat volgens de stedenbouwkundige visie het parkeren op eigen ter-
rein moet worden opgelost. Reclamanten verzoeken de parkeernorm te heroverwegen omdat 
het aantal van 18 parkeerplaatsen onvoldoende is. 

d. Reclamanten geven aan dat er nooit serieus is ingegaan op de bezwaren van de omwonen-
den. Daarbij wordt verwezen naar een brief uit september 2010 van de klankbordgroep. De 
hierin genoemde bezwaren zijn nog steeds actueel. 

 
Commentaar: 

a. De bebouwing bestaat uit 2 bouwlagen met een kap en een maximale hoogte van 9,3 meter. 
De appartementen hebben een oppervlakte van maximaal 50 -65 m2 waardoor ze met name 
geschikt zijn voor 1 en 2 persoonshuishoudens. De gemeente is van mening dat het onder-
havige bouwplan een goede stedenbouwkundige invulling geeft voor dit gebied. Daarnaast is 
voor de gemeente van belang dat de transformatie van bedrijf naar woningen op deze loca-
tie, waarbij de bodemverontreiniging wordt gesaneerd, zwaar weegt in de afweging om hier 
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woningbouw toe te staan. Wij verwachten dan ook dat de leefbaarheid van reclamanten met 
deze ontwikkeling wordt vergroot. 

b. De bouwmassa is juist qua volume en ligging afgestemd op de omgeving conform de ste-
denbouwkundige visie ‘’Rond de Kerkvaart’’. De omliggende woningen aan de Wilhelmi-
nastraat bestaan ook uit 2 lagen met kap. De afstand tot de bestaande bebouwing in het hof-
je van het Domineeslaantje wordt juist vergroot met 4,4 meter, wat een positief effect zal 
hebben op de beleving in het hofje. 

c. Voor de ontwikkeling is een parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning aangehouden.  
De koopappartementen krijgen een gebruiksoppervlakte van 50 -65 m2 en zullen voor circa 
120.000 – 135.000 euro in de markt worden gezet. In de CROW brochure 2012 wordt onder-
scheid gemaakt in de prijssegmenten goedkoop, midden en duur. Daar zijn geen bedragen 
aan gekoppeld omdat dit regionaal nogal verschilt. Voor Breukelse begrippen kan met deze 
voorgestelde prijsklasse zeker gesproken worden over koop in het goedkope segment. 
Daarbij geldt volgens de CROW voor de schil centrum en matig stedelijk een minimale par-
keernorm van 1,0 tot maximaal 1,8 per woning. De overeengekomen parkeernorm valt bin-
nen deze range. Bij een parkeernorm van 1,3 zijn met dit woningbouwplan 23,8 parkeer-
plaatsen nodig. Door de sloop van het huidige bedrijfsgebouw (550m2) en kantoor (200m2) 
wordt er een parkeervraag aan de omgeving ontrokken. Conform de normering van de 
CROW (0,8 pp/ 100m2 bvo bedrijfsruimte en 1,5 p.p per 100m2 bvo kantoorruimte) zijn dit 
7,4 parkeerplaatsen. Dan zijn er nog 16 parkeerplaatsen nodig. Met de aanleg van 18 par-
keerplaatsen wordt in voldoende mate voldaan aan de parkeernorm.  

d. Onder meer naar aanleiding van de opmerkingen uit de brief van september 2010 is het plan 
aangepast. Zo is de galerij aan de zijde van het hofje in de Domineeslaantje komen te verval-
len om de bebouwing een kleinschaliger karakter te geven. Ook is er een parkeeronderzoek 
uitgevoerd om te onderzoeken wat de parkeerdruk in het openbare gebied is. Uit dit onder-
zoek is gebleken dat de maximale bezetting in het openbare gebied 65% is en de parkeer-
druk in het gebied niet erg hoog is. 

 
Conclusie: 
De opmerkingen leiden niet tot aanpassingen van het plan. 
 

 
4. Eigenaren woning aan Wilhelminastraat in Breukelen 

 
Korte samenvatting zienswijze: 

a. Reclamant geeft aan dat het projectbesluit zonder dialoog met de omwonenden is voorbe-
reid. Dit blijkt onder meer uit het feit dat na de informatieavond in april 2012 het bijna een jaar 
is stil geweest en de bewoners vervolgens in hun vakantie worden uitgenodigd voor het bij-
wonen van de werksessie. Tijdens de werksessie werden de omwonenden erg ingeperkt in 
hun spreektijd. 

b. Reclamant geeft aan dat door het plan er sprake is van een verdubbeling van het huidige 
aantal bewoners en auto’s. De gevolgen hiervan is onduidelijk, een concreet verkeersplan 
ontbreekt. 

c. De intekening van de 7 parkeerplaatsen aan de linkerzijde van de parkeerplaats is volgens 
reclamant onjuist. Op de beschikbare ruimte kunnen niet meer dan 3,6 auto’s parkeren, uit-
gaande van een normale maatvoering parkeerplaatsen (l x b: 3,8 x 2,3 + ruimte voor uitrijden 
6,50 m).  
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d. Volgens reclamant ontstaat er een ongezonde situatie door de uitlaatgassen die door de di-
rect aangrenzende bebouwing niet kunnen wegkomen. Ook is deze situatie bijzonder uitno-
digend voor diefstal en vandalisme. 
 

Commentaar: 
a. Naar de mening van de gemeente is er wel degelijk sprake van een zorgvuldig planproces. In 

het kader van de stedenbouwkundige visie ‘’Rond de Kerkvaart’’ is een klankbordgroep inge-
steld en is er een inspraakprocedure doorlopen. Bij de voorbereiding van het projectbesluit is 
op 12 april 2012 een informatieavond gehouden voor omwonenden. Naar aanleiding van de-
ze bijeenkomst is er aanvullend onderzoek uitgevoerd. Alle omwonenden zijn tijdig uitgeno-
digd om de werksessie bij te wonen. Tijdens de werksessie was er de mogelijkheid om in te 
spreken. 
Al deze momenten zijn voorafgaand aan de planologische procedure geweest. De officiële 
procedure is gestart met de indiening van de zienswijzen. De gemeente is van mening dat in 
voldoende mate een participatief proces is doorlopen. 

b. Voor de ontwikkeling van dit project is een parkeeronderzoek en een onderzoek naar het 
wegverkeerslawaai uitgevoerd. Er is derhalve wel inzicht in wat voor gevolgen de ontwikke-
ling heeft voor het wegverkeerslawaai en het parkeren. Omdat de verkeersintensiteit als ge-
volg van de huidige functie (bedrijf) en de nieuwe functie (woningen) niet aanzienlijk zal toe-
nemen is het niet nodig om een verkeersplan op te stellen. De 18 appartementen genereren 
maximaal 5 vervoersbewegingen per woning, in totaal 90. Dit moet afgezet tegenover het 
aantal vervoersbewegingen dat de huidige functie kan opleveren. Al met al levert dit een zeer 
geringe toename van het aantal vervoersbewegingen op die verwaarloosbaar is ten opzichte 
van de totale vervoersstroom in dit gebied. Uit verkeerskundig oogpunt bezien is deze gerin-
ge toename aanvaardbaar. 

c. De maten van de parkeerplaatsen die zijn ingetekend voldoen aan de maten genoemd in het 
technische Programma van Eisen dat de gemeente hanteert. Zoals blijkt uit de ruimtelijke 
onderbouwing zijn 16 parkeerplaatsen in principe voldoende. Aan de zuidzijde is er voldoen-
de ruimte voor 7 parkeerplekken uitgaande van een breedtemaat van 2,4 meter. Aan de 
overzijde is er ruimte voor 11 parkeerplaatsen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het in- 
en uitrijden van de parkeervakken, dit is 16 meter, de minimale eis is 15,5 meter. 

d. Het gehele plan is getoetst aan het besluit luchtkwaliteit, zoals ook is beschreven in de ruim-
telijke onderbouwing. De verkeersbewegingen van en naar de parkeerplaats leveren geen 
essentiële bijdrage aan de luchtverontreiniging.  
De wijziging van gemeentewerf naar parkeerterrein zal eerder een positief dan een negatief 
effect hebben op de veiligheid.  
 

Conclusie: 
De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
 

5. Eigenaar woning aan de Wilhelminastraat in Breukelen 
 
Korte samenvatting zienswijze: 

a. Reclamant geeft aan dat het projectbesluit zonder dialoog met de omwonenden is voorbe-
reid. Dit blijkt onder meer uit het feit dat na de informatieavond in april 2012 het bijna een jaar 
is stil geweest en de bewoners vervolgens in hun vakantie worden uitgenodigd voor het bij-
wonen van de werksessie. Tijdens de werksessie werden de omwonenden erg ingeperkt in 
hun spreektijd. 
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b. Reclamant geeft aan dat door het plan er sprake is van een verdubbeling van het huidige 
aantal bewoners en auto’s . De gevolgen hiervan is onduidelijk, een concreet verkeersplan 
ontbreekt. 

c. De intekening van de 7 parkeerplaatsen aan de linkerzijde van de parkeerplaats is volgens 
reclamant onjuist. Op de beschikbare ruimte kunnen niet meer dan 3,6 auto’s parkeren, uit-
gaande van een normale maatvoering parkeerplaatsen (l x b: 3,8 x 2,3 + ruimte voor uitrijden 
6,50 m).  

d. Volgens reclamant ontstaat er een ongezonde situatie door de uitlaatgassen die door de di-
rect aangrenzende bebouwing niet kunnen wegkomen. Ook is deze situatie bijzonder uitno-
digend voor diefstal en vandalisme. 
 

Commentaar: 
De ingediende zienswijze komt overeen zienswijze 4. Voor de beantwoording wordt dan ook naar 
deze zienswijze verwezen.  
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Bijlage 2 zicht tuin woning 
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 Bijlage 3 verslag  
 

Verslag overleg omwonenden Wilhelminastraat 39a  
4 december 2013 
 
Aanwezig:  
3 bewoners Domineeslaantje  
1 bewoner Wilhelminastraat 
dhr. Wiersema (wethouder Stichtse Vecht) 
dhr. Steutel (projectleider Stichtse Vecht) 
mevr. Vaartjes (adviseur ruimtelijke ontwikkeling Stichtse Vecht) 
 
 
Onderstaand een kort verslag van het overleg 
 
Door dhr. Wiersema wordt kort de stand van zaken van het project toegelicht. De ter inzage 
termijn van het ontwerp-project besluit is recent afgelopen en er zijn een aantal zienswijzen 
ingediend. De volgende stap is het beantwoorden van de zienswijzen in een Nota zienswij-
zen. De (concept) Nota zienswijzen wordt aan het college voorgelegd zodat het college kan 
besluiten of de Nota zienswijzen kan worden voorgelegd aan de raad voor besluitvorming. 
Indien het college dit beslist zal de nota zienswijzen worden toegezonden aan alle indieners 
van de zienswijzen, voorafgaand aan de behandeling van de zienswijzen in de raad. 
Omdat de officiële procedure nu loopt kan dhr. Wiersema in dit overleg niet op alle punten in-
gaan, ook omdat een aantal zaken nog verder worden uitgezocht. Dit overleg wordt daarom 
gezien als een toelichting op de zienswijze. Dit verslag zal ook worden toegevoegd aan de 
Nota Zienswijzen. 
 
Door de omwonenden wordt aangegeven dat ze het betreuren dat ze geen kans hebben ge-
had om in dialoog te gaan met de raadsleden tijdens de werksessie. De spreektijd werd da-
nig ingekort ondanks dat de inspreker namens een aantal omwonenden het woord voerde. 
Daarnaast werd in de behandeling niet teruggekomen op zaken die door de omwonenden 
zijn aangegeven. Dhr. Wiersema geeft aan dat de griffie en de raad de werkwijze rondom in-
sprekers zelf bepaalt en dat hij daar geen invloed op heeft. 
 
Daarnaast geven de omwonenden aan dat de dialoog ook op andere momenten in het plan-
proces ontbreekt. Na de informatieavond is er een jaar lang niks gehoord en vervolgens ligt 
er in de vakantie een uitnodiging voor de werksessie op de mat. Door dhr. Wiersema wordt 
aangegeven dat de participatie in het kader van de stedenbouwkundige visie (2009) wel is 
geweest middels een informatiebijeenkomst en een inspraakprocedure. Vervolgens  is er een 
informatie-avond geweest in 2012. Daarnaast is nu de planologische procedure gestart waar-
in de bezwaren van omwonenden aan de orde komen en zullen worden beantwoord. Indien 
er valide argumenten worden aangedragen zal het plan worden aangepast naar aanleiding 
van de ingediende zienswijzen. 
 
Door de omwonenden wordt aangegeven dat de context van het plan wordt gemist. Er staan 
nog meer ontwikkelingen op stapel (Domineeslaantje/Vijverhof, gemeentewerf) die bij deze 
ontwikkeling betrokken zouden moeten worden zodat de effecten (verkeer / parkeren) ook in-
tegraal bekeken worden. 
Door de gemeente wordt toegelicht dat er op dit moment geen nieuwe plannen zijn voor de 
Werf en het Domineeslaantje. In de toekomst zullen hier wel plannen voor komen maar wat 
en wanneer is op dit moment niet bekend. Het plan voor de Wilhelminastraat belemmert de 
planvorming niet, en daarom kan vast gestart worden met dit plan. Daarnaast ligt er steden-
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bouwkundig gezien wel een integraal plan, de stedenbouwkundige visie ‘Rondom de Kerk-
vaart’. 
 
Op dit momenten is de Werf door de firma Florijn in gebruik. De omwonenden geven aan dat 
dit veel overlast geeft. De omwonenden zien dan ook graag dat de Werf een andere be-
stemming krijgt.  
 
Door omwonenden wordt aangegeven dat ze liever 10 appartementen zien in plaats van 18 
appartementen. Door dhr. Wiersema wordt aangegeven dat hij hier in de beantwoording van 
de zienswijzen op terug komt. 
 
Door de eigenaresse van de naastgelegen woning wordt de inbreuk op haar privacy toege-
licht. Ze geeft aan dat ze straks in haar tuin en in haar woning geen privacy meer heeft door 
de komst van de appartementen met balkons. Ze geeft aan dat bij realisering van het huidige 
plan ze niet in de woning wil blijven wonen. De gemeente geeft aan dat hier in de Nota 
Zienswijzen op terug zal worden gekomen.  
 
Door de omwonenden wordt aangegeven dat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. 
Dit betreft de toezegging dat de kadastrale kaart onjuist is en dat er opnieuw zou worden in-
gemeten. Door de gemeente wordt aangegeven dat deze actie gedaan zal moeten zijn voor-
dat er besluitvorming kan plaatsvinden over de Nota Zienswijzen. 
 
Door de omwonenden wordt de stand van zaken gevraagd omtrent de bodemverontreiniging. 
Recent zijn er namelijk controleurs langs geweest. Door de gemeente wordt aangegeven dat 
de provincie het bevoegd gezag is met betrekking tot de bodemverontreiniging. De gemeente 
zal nagaan wie bij de provincie hiervoor contactpersoon is zodat omwonenden hierover in-
formatie kunnen opvragen bij de provincie. 
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