
 
 

Motie 

Reg. Nr. M 27.1 

Agendapunt: 27. Omgevingsvisie 

Onderwerp: Motie bouwen op een niet gezondheidsschadelijke locatie 

 

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 12 januari 2022, 

 
gelezen:   

- de omgevingsvisie en daarin de tekst op pag. 102, waarin het onderzoeksgebied voor verdere 
verstedelijking van de regio binnen een straal van ongeveer 4 kilometer vanaf station 
Breukelen staat benoemd;  

 
constaterende dat:  

- het knooppunt Breukelen volgens de GGDrU zwaar milieu belast is; 
 

- de GGDrU in de nota van zienswijzen op het ontwerp omgevingsvisie bedenkingen uit tegen 
de keuze om woningen te realiseren nabij het station Breukelen, omdat dit niet de beoogde 
gezonde leefomgeving zal worden waarnaar gestreefd wordt ondanks maatregelen op het 
gebied van gezondheidsbevordering en –bescherming;  

 
overwegende dat:  

- de woningbouwontwikkeling in de onmiddellijke nabijheid van het station Breukelen / A2 
derhalve strijdig is met het regionale uitgangspunt ‘gezond leven in een stedelijke regio voor 
iedereen’; 

 
- gezondheidsrisico’s voor omwonenden afnemen naarmate de afstand tot de weg A2 groter is; 

 
- een deel van het vierde kwadrant Kockengen binnen de 4 km zone valt en nog deels 

onbebouwd is;  
 

- de vitaliteit van de kern Kockengen versterkt wordt door uitbreiding van het woningbestand;  
 

- deze ontwikkeling past binnen de ladder van verstedelijking zoals aangegeven in het IRP 
(pag. 13); 

 
besluit 

1. ten behoeve van woningbouwontwikkeling ter plaatse van het vierde kwadrant Kockengen op 
zo kort mogelijke termijn met Provincie en waterschap te bezien hoe deze locatie verder 
uitgebouwd kan worden volgens de oorspronkelijke voornemens, opdat deze beoogde 
woonbestands uitbreiding bijdraagt aan onze woningbouwopgave en aan de vitaliteit van de 
kern Kockengen;  

2. de Raad hiervan op de hoogte te houden;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Streekbelangen 
 
Rob Roos 
 

Voor: Streekbelangen 

Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, 
GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie-
SGP, PVV, Het Vechtse Verbond, 
Samen Stichtse Vecht 

Verworpen, de griffier 


