
Breukelen 16 december 2015 
 
Geachte raadsleden, mijnheer Haak, 
 
Dank dat ik deze avond gebruik mag maken van het spreekrecht. 
 
Voor mijn perceel aan de scheendijk no 2 heeft Meester Focco Pieters een 
zienswijze gegeven en is de heer Haak op locatiebezoek geweest om een 
en ander te bekijken. 
 
Mijn bezwaar richt zich op het volgende; 
 
Tijdens de vorige inspraak avond heb ik een aantal zaken aangedragen. 
De conclusie was dat deze niet ter vergadering opgelost konden worden 
en dat de heer Haak met mij danwel met mijn advocaat een afspraak zou 
maken. Dit is op 4 december gebeurt. Het punt mbt de berging is 
opgelost. 
 
Blijven er voor mij nog 2 belangrijke zaken over. 
Ten eerste; 
Ik zou alsnog graag zien dat het noord westelijk deel van ons terrein als 
Jachthaven aangemerkt wordt en als zodanig op ook op de verbeelding 
komt. De motivatie hiervoor is  

a.  Naar mijn mening hebben wij tijdens het bezoek van de heer Haak 
en de door ons aangeleverde foto’s voldoende duidelijk gemaakt dat 
ook dit gedeelte voor 1978 reeds als parkeerterrein ten dienste van 
de haven activiteiten in gebruik was. 

b. Daarbij worden deze gronden gebruikt ten dienste van de 
achterliggende bestemming Jachthaven, die anders niet bereikbaar 
zou zijn. Op dit moment is dit gedeeltelijk als tuin en Natura 2000 
gebied verbeeld. De meest “natuurlijke“ bestemming die het ooit 
geweest is (rond 1958) is moestuin. De heer Haak stelt in zijn 
verslag aan u onder punt 3 dat met de bestemming tuin ook het 
parkeren geregeld zou zijn. Dit is echter naar mijn mening niet juist 
omdat dit verwijst naar beroepen aan huis, die voornamelijk 
binnenshuis worden uitgeoefend, en niet naar parkeren ten dienste 
van de bestemming ‘Jachthaven’. De bestemming tuin, wonen en 
natuur laten parkeren ten behoeve van Jachthaven niet toe, terwijl 
dat wel de praktijk is. 

c. Ik begrijp niet waarom dit feitelijk al jarenlange gebruik niet in het 
bestemmingsplan wordt vastgelegd. 



d. Daarbij zal de bestemming natuur/tuin op deze locatie nooit meer 
gerealiseerd gaan worden. 

 
Ten tweede; 
Ik blijf van mening dat de huidige grens tussen wonen en Natura 2000 ca 
3 a 4 meter naar het oosten verschoven moet worden. Voor dit gedeelte 
geld ook dat dit altijd (dus ook voor 1978)  tuin/moestuin is geweest. 
Zie de bijlage met een foto uit mijn prilste jeugd, het hek op de foto was 
destijds al de scheiding tussen wonen en weiland. 
De 2e bijlage is een schets zoals ik de grens graag zie, op de natuurlijke 
scheidingslijn bij de sloot die weide en tuin scheidt. 
 
Als laatste heb ik kennis genomen van het amendement van CDA/Lokaal 
Liberaal; 
Graag vraag ik u hierbij de rechtsgelijkheid in acht te nemen. 
Ook voor onze haven geld dat wij graag onze concurrentie positie 
behouden, aan de rand van het gebied liggen en derhalve ook graag een 
beroep doen op toestemming voor 5 boatsavers. Het verzoek is dan ook 
deze in het bestemmingsplan op te nemen.  
In overleg kunnen wij de plaats afspreken 
 
Rest mij u te danken voor uw luisterend oor. 
 
 
 
 


