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MEMO 
 
 
 
Raadsvergadering: 6 juli 2021 
 
Inzake raadsvoorstel weigering bestemmingsplan  
Straatweg 76a in Breukelen. 
 
Vraag commissie: beantwoording Toezegging T-357 
 

Team 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Behandeld door 
Joost Broeke 
Telefoonnummer 
0346254565 
E-mail 
Joost.Broeke@stichtsevecht.nl 
 
Datum 
5 juli 2021 
 
Aan 
Gemeenteraad van Stichtse Vecht 

 

Pagina 1 van 1 

*Z0576D3BF7C* 

M
em

o 
St

ra
at

w
eg

 7
6a

 ra
ad

 0
6-

07
/V

Iv
1 

 

 
 
Inleiding 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan Straatweg 76a is in de 
commissie Fysiek Domein van 22 juni 2021, door Lokaal Liberaal, de vraag gesteld of er fatale 
termijnen zijn voor behandeling van bestemmingsplan Rondom de Vecht. 
 
Antwoord 
De door de Raad van State gehanteerde termijn is een in de wetgeving vastgelegde termijn van 
orde. Overschrijding van de termijn heeft niet tot gevolg dat verdere behandeling niet mogelijk is. 
De gemeente moet natuurlijk wel binnen een redelijke termijn een besluit nemen.  
 
Voortgang bestemmingsplan Rondom de Vecht 
De partiele herziening naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State betreft een 
zogenaamde “reparatie”. Naast het perceel Straatweg 76a in Breukelen heeft deze reparatie ook 
betrekking op vier andere percelen. Om tot een goede afweging te kunnen komen is in sommige 
gevallen aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hierdoor kan niet binnen de door de Raad van State 
gegeven termijn een besluit worden genomen. De onderzoeken worden nu uitgevoerd dan wel 
voorbereid.  
 
Afhankelijk van de aard en omvang van de wijzigingen die voortkomen uit de reparatie zal het 
bestemmingsplan “Rondom de Vecht” opnieuw als ontwerp ter inzage gelegd worden. Wettelijk is het 
namelijk mogelijk dat de reparatie gelijk ter vaststelling aan u wordt voorgelegd. Wanneer uw raad 
besluit de voorgestelde weigering af te wijzen en de initiatiefnemer vervolgens verzoekt het 
bouwplan voor één woning mee te nemen in de reparatie van “Rondom de Vecht” dan zal (gezien de 
aard van de wijziging) dit naar alle waarschijnlijkheid aanleiding geven om het bestemmingsplan in 
ontwerp ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen op dat moment zienswijzen indienen. 
 
Wanneer u instemt met de weigering van het bestemmingsplan Straatweg 76a zal dit besluit, met de 
bij het raadsvoorstel behorende motivering, opgenomen worden in de reparatie van het 
bestemmingsplan “Rondom de Vecht”.  Dat betekent dat er geen bouwvlak voor een woning wordt 
opgenomen. Afhankelijk van de aard en omvang van de andere wijzigingen zal beoordeeld worden 
of het bestemmingsplan “Rondom de Vecht” in ontwerp ter inzage gelegd moet worden. De 
initiatiefnemer en andere belanghebbenden kunnen in beroep bij de Raad van State. 
  


