
 
 
 
 

 
 

 
Amendement  
 
Reg. Nr. A 15.3  
 
Agendapunt: 15. Bestemmingsplan Rondom de Vecht  
 
Onderwerp: groentesappen  
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 1 november 2022.  
 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement (wijziging) voor:  
Aan het besluit beslispunt 1c. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen wordt besloten:  
 
1c.  
In artikel 3. Begrippen 3.3. in de titel en de tekst en onder artikel 4.2 1.a. Herziening van de 
bestemming bedrijf ‘Vruchtensap’ wijzigen in ‘vruchten- en daaraan ondergeschikt groentesap’ 
waarmee de teksten worden:  
 
‘3.3 Natuurlijk vruchten- en groentesap  
Onbewerkte vruchten- en daaraan ondergeschikt gebruik van groentesap, niet uit concentraat, 
zonder toevoegingen met uitzondering van houdbaarheidsbehandeling en filtering.’  
 
‘4.2 1.a. Zandpad 76 Breukelen omschrijving en aanduiding “Productie van natuurlijk vruchten- en 
daaraan ondergeschikt productie van groentesap.’  
 
Namens de fracties  
 
Lokaal Liberaal    Het Vechtse Verbond  CU-SGP 
Onno Tijdgat    Mieke Hoek   Frans de Ronde 
 
Suzanne Kox-Meijer  
 
 
Toelichting: Het weglaten van de term groentesappen gaat zorgen voor onduidelijkheid of Schulp 
wel of geen groentesappen mag produceren. Groentesappen maken al veel langer onderdeel uit van 
het assortiment en hier wordt geen separate productielijn voor gebruikt.  
 
In de nota van zienswijze 2e concept bij punt 2.2.3. wordt de volgende zienswijze weergegeven; 

“Schulp Vruchtensappen bv mag nu ook groentesappen gaan produceren. Dit gebeurd nu feitelijk al 

illegaal.”  

 

De gemeente antwoord hierop het volgende: “Wij zijn het echter met u eens dat groentesappen niet 

tot een zelfstandig onderdeel mag leiden van het productieproces. Het persen van groente mag wel 

als ondergeschikt onderdeel dienen van het proces.”  

 

Daarmee zijn wij het eens. Maar in de planregels komt het begrip groentesappen niet terug. Door 

middel van bovenstaande wijziging wordt de productie van groentesappen expliciet mogelijk gemaakt. 

Ruimtelijk maakt het geen verschil of er sap uit vruchten of uit groenten wordt gemaakt. Doordat het 

aantal vrachtwagenbewegingen is vastgelegd, is de productiecapaciteit en daarmee het belangrijkste 

aspect van de ruimtelijke uitstraling vastgelegd. 

 

Aangenomen, de griffier 

Voor: Lokaal Liberaal,  GroenLinks (2), CDA,  

PvdA, ChristenUnie-SGP,  Het Vechtse 

Verbond 

Tegen: VVD, D66, Streekbelangen, 

GroenLinks(1),  PvdA, Samen Stichtse Vecht, 

SP 

 


