
                                                                    

 

Motie – uitbreiding Zandpad 76  
Motie bij raadsbesluit Bestemmingsplan ‘Rondom de Vecht‘ (gewijzigd) 

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 oktober 2018 
 
Overwegende dat, 

• Schulp sinds 1861 gevestigd is aan het Zandpad te Breukelen 
• dat de Raad van de voormalige gemeente Breukelen heeft ingestemd met het bedrijf Schulp in 

zijn huidige vorm op de huidige locatie  
• Schulp 1100 m2 wil uitbreiden, hetgeen wellicht niet gewenst is 
• Het (zware) verkeer op het Zandpad moet verminderen 
• Schulp de productie niet gaat vermeerderen 

 
Constaterende dat, 

• dat in het begeleidend schrijven van de gemeente bij de planschadeovereenkomst van dd 23 juli 
2018 aan Schulp de gemeenteraad gevraagd wordt medewerking te verlenen 
citaat 
- Op 20 december 2017 heeft u een zienswijze ingediend met betrekking tot het bestemmingsplan 
‘Rondom de Vecht‘. Hierin verzoekt u om een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Rondom de Vecht‘.  
De aanpassing past niet de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. Ons advies aan de 
gemeenteraad is om hier wel medewerking aan te verlenen. - 
Einde citaat 

• dat binnen de provinciale verordening 15% uitbreiding, ca. 250 m2, tot de mogelijkheden 
behoort 

• dat tijdens de behandeling in commissievergadering niet duidelijk was welke toezeggingen er zijn 
gedaan, behoudens de 250 m2 uitbreiding die in het bestemmingsplan is opgenomen 

• de nog resterende gewenste 600m2 uitbreiding op deze locatie niet wenselijk is 
 
Roept het college op, 

• om mee te werken aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het vergroten van het bouwvlak 
met 15% 

• indien mogelijk een regeling op te nemen voor de opgenomen uitbreiding van het bouwvlak (250 m²), 
waarbij aangegeven wordt dat deze niet mag worden aangewend ten behoeve van productie-
uitbreiding. 

 
Gaat over tot de orde van de dag. 
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Aangenomen, De Griffier 


