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17. Vreemd aan de agenda

Onderwerp:

Wijziging Bestemmingsplan Skeelercentrum Breukelen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 1 februari 2022,

gehoord
•

de bij de Skeelerclub Stichtse Vecht ontstane moedeloosheid ten gevolge van gebrek aan
actieve medewerking van gemeentewege;

gelezen
•

de beantwoording van de artikel 41 vragen inzake de voortgang van de ontwikkeling van de
Skeelerclub Stichtse Vecht;

begrepen
•

dat er een ondergeschikte bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zou zijn;

overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het hierbij gaat om een kleine bestemmingswijziging tijdelijk sport naar permanent sport;
de skeelerbaan een inwonersinitiatief is met een algemeen belang voor de inwoners van
Stichtse Vecht;
er vanaf 2018 al gesprekken zijn met de gemeente Stichtse Vecht waar het plan met veel
enthousiasme is ontvangen;
voor het realiseren van dit inwonersinitiatief stichting en gemeente elkaar nodig hebben;
er door de stichting draagvlakonderzoek en buurtonderzoek is gedaan;
er parkeergelegenheid is bij de baan waardoor de buurt niet overbelast wordt qua parkeren;
er al een aanzienlijk bedrag is gereserveerd en een voorbereidingskrediet is verstrekt;
er in het voorjaar van 2021 al een businessplan is aangeleverd door de stichting;
er in het najaar om een snelle voortgang te bewerkstelligen reeds een meervoudige
onderhandse aanbesteding heeft plaatsgevonden;
er al een vooroverlegplan is en naar aanleiding daarvan de Skeelerclub Stichtse vecht is
opgericht;
de locatie bestemmingsplan groen heeft en sport heeft bij gebruik ijsbaan;
grond in eigendom is van de gemeente Stichtse Vecht.

constaterende dat:
•
•

het hier een bestemmingsplanwijziging betreft op het grondgebied dat in eigendom is van de
gemeente Stichtse Vecht;
de status quo wat betreft toegankelijkheid en opstallen gehandhaafd blijft;

•

•
•
•

•
•

•

het hier een inwonersinitiatief betreft ten behoeve van het algemeen belang waar al 4 jaar
aan voorbereidend werk is verricht door inwoners en waardoor er onder meer na overleg
met de gemeente de Skeelerclub Stichtse Vecht is opgericht;
voor de inwoners, waaronder jeugd, een unieke kans ligt, voor schaatsverenigingen, scholen
en geïnteresseerden om te kunnen skeeleren c.q. in de winter te kunnen schaatsen;
het hier geen initiatief betreft voor commerciële doeleinden;
door de trage afhandeling van gemeentewege het bestuur van de opgerichte stichting recent
uit moedeloosheid heeft uitgesproken bij uitblijven van gemeentelijke actie, vervolgstappen
en actieve ondersteuning de stichting te willen opheffen;
bij opheffing van de stichting een mooi plan, waarvoor breed draagvlak bestaat, voor
inwoners verloren gaat;
de stichting van onvoldoende middelen is voorzien om de beoogde door de gemeente
noodzakelijk geachte wijziging van het bestemmingsplan te financieren terwijl het gronden
betreft die thans nog gemeentelijk eigendom zijn;
het initiatief skeelerbaan een publieke functie betreft zonder commercieel motief.

verzoekt het college:
1. met de stichting actief overleg te gaan voeren;
2. gehoord de beraadslaging in de raad van 8 maart het college op te dragen de
benodigde financiering voor de wijziging van het bestemmingsplan te onderzoeken
nadat duidelijk is geworden dat financiering niet gevonden kan worden via het
sportakkoord en/of alternatieve financieringt;
3. de Raad over de voortgang van de realisatie van de skeelerbaan uiterlijk in mei 2022 verder
te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Streekbelangen

PVV

Het Vechtse Verbond

Samen Stichtse Vecht

Karin van Vliet

Wim Ubaghs

Mieke Hoek

Riëtte Habes

GroenLinks
Marja van Gaalen

