
 

 

Amendement  
 
Reg.nr. A 27.6 
 
Agendapunt: Omgevingsvisie 
 
Onderwerp: (Inperken) Bouwcirkel van 4 km rondom Knooppunt Breukelen 
 
 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 21 december 2021. 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
  
 
Toe te voegen beslispunt 1f. 
1f. Op pag. 108 aan het eind van het tekstblok ”Goed onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden rondom 
knooppunt Breukelen” de volgende zin toevoegen:  
 
‘Grootschalige Woningbouw in het kwetsbare veenweidegebied ten westen van Breukelen en de A2 is 
echter vooralsnog, gezien de zwakke veenbodem en de toenemende problemen met bodemdaling, niet 
voorzien en zelfs ongewenst.’  
 
 
Toelichting: 
   
Op pagina 108 van de Omgevingsvisie staat onder het kopje “Nieuwe leefomgeving nabij OV knooppunt 
Breukelen” de volgende zin: “We gaan kijken dat we ná 2040 een groot aantal nieuwe woningen nabij OV 
Knooppunt Breukelen kunnen realiseren op locaties waar we een zo gezond mogelijke leefomgeving kunnen 
garanderen”.  
 
Even verderop. onder het kopje “Goed onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden rondom knooppunt 
Breukelen” staat in de tweede regel de volgende zin:  
“Voor het plangebied van de knoopontwikkeling gaan we uit van een reikwijdte van de genoemde 4 kilometer. 
“ 
Deze beide zinnen samen wekken de suggestie dat er woningen gebouwd kunnen worden in een straal van 
4 km rondom OV knooppunt Breukelen. Dus ook in het kwetsbare veenweidegebied tot aan Kockengen.  
 
Bij belanghebbenden leiden deze suggesties steeds opnieuw tot nieuwe voorstellen (zie amendement 
Streekbelangen) en onrust bij de bewoners, die liever geen (grootschalige) woningbouw zien in dit gebied.  
Volgens ons is het ook onwenselijk omdat de drassige bodem grootschalige en traditionele woningbouw ook 
niet toelaat.  
 
Voor zover wij weten is noch de raad, noch het college van plan om, gezien de toenemende problemen 
rondom bodemdaling, grootschalige woningbouw toe te passen of toe te staan in het kwetsbare 
veenweidegebied ten westen van de A2.  
Daarom is het volgens ons van belang om via de Omgevingsvisie hieromtrent duidelijkheid te scheppen.  
 
Om die reden zouden wij graag ná de bovengenoemde alinea de volgende zin toevoegen:  
 
“Grootschalige Woningbouw in het kwetsbare veenweidegebied ten westen van Breukelen en de A2 is 
echter vooralsnog, gezien de zwakke veenbodem en de toenemende problemen met bodemdaling, niet 
voorzien en zelfs ongewenst.” 
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