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Bestemmingsplan Straatweg 66 in Breukelen 
Via deze weg willen wij u informeren over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Straatweg 66’ te 

Breukelen. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van woningen ter plaatse van het terrein van het 

voormalige kantoor van de Milieudienst. Dit kantoorgebouw zal gesaneerd worden. Het bouwplan voorziet in een 

gevarieerd woningbouwprogramma dat is vormgegeven in de ‘Vechtse stijl’ en levert een bijdrage aan het 

versterken van de kwaliteiten van de naastgelegen buitenplaats ‘Vreedenoord’. Het plan maakt een herinrichting 

van het perceel in drie deelgebieden mogelijk welke gezamenlijk door hun eigen ontwerp en uitstraling zorgen voor 

een goede inpassing van het totaalplan. Daarnaast voorziet het plan in een goede landschappelijke inpassing 

waarbij het zicht op de buitenplaats, vanaf de Vecht, wordt hersteld.  

 

In totaal worden 29 woningen gerealiseerd in diverse typen. Er zijn 15 grondgebonden woningen, 14 

appartementen en een gebouw dat de naam Koetshuis zal krijgen. De functie hiervan is flexibel gelaten in het plan. 

Hier zijn zowel kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Dit kan uitsluitend middels een 

wijzigingsbevoegdheid. Door deze flexibiliteit kan beter aangesloten bij het noordelijke landgoed Vreedenoord 

waarop het Koetshuis georiënteerd is. De grondgebonden woningen zullen variëren van 1 tot 2 lagen met kap en 6 

pakhuiswoningen van 3 lagen. Het appartementengebouw krijgt 3 lagen met mogelijk een kap. Van de in totaal 14 

appartementen zullen 9 appartementen in de categorie sociale sector vallen, dat is 30% van het totaal aantal 

woningen. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken in het kader van zienswijzen voor een ieder ter inzage 

gelegd. Wij verwachten het plan ter vaststelling aan uw raad te kunnen voorleggen in de eerste vergadering na 

zomerreces van 2018. Om uw raad alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen 

wij het ontwerp ter kennisneming aan u voor.  
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Toekomstvisie BSWW 
Eind januari heeft het bestuur van de BSWW aan de drie colleges geadviseerd om te verkennen op welke manier 

de belastingsamenwerking beëindigd kan worden. De Raad is hierover geïnformeerd in RIB #6. De afgelopen 

maanden is verkennend onderzoek gedaan om te komen tot ontvlechting van BSWW. In deze RIB informeren wij u 

over de stand van zaken.  

 

Uitgangspunt 
Als uitgangspunt hierbij is door het college meegegeven dat een eventuele nieuwe samenwerkingspartner 

bewezen moet hebben voldoende geschikt en vakbekwaam te zijn. 

 

In eerste instantie zijn als mogelijke kandidaten genoemd: 

 de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en 

 de gemeenschappelijke regeling 'Belastingsamenwerking Amstelland' (Amstelland) 

Voor beide verbanden geldt dat deze geografisch aansluiten op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. 

Voor de BghU geldt dat het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), waaronder het 

zuidelijk deel van Stichtse Vecht valt onderdeel uitmaakt van de samenwerking. Voor het noordelijk deel van 

Stichtse Vecht geldt dat dit deel onder het waterschap Amstel, Gooi en Vecht valt. 

 

Stand van zaken 
De stand van zaken van het onderzoek voor de vier onderzochte onderdelen is als volgt: 

 

Het in kaart brengen van de frictiekosten 

De componenten en de hoogte van de frictiekosten die samenhangen met het opheffen van en de overgang naar 

een nieuwe situatie zijn in beeld. De uiteindelijke hoogte van de frictiekosten hangt af van de te kiezen optie. Uit de 

gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners blijkt dat er tussen de kandidaten verschil bestaat over de 

inpassing van de bedrijfsmiddelen. 

 

Het in kaart brengen van een reële overgangsperiode naar een nieuwe entiteit 

Op basis van de eerste gesprekken lijkt het haalbaar om indien gewenst al per 1 januari 2019 over te gaan naar 

een andere organisatie. Om dat te realiseren is wel een strakke planning nodig qua besluitvorming. Een overstap 

naar een nieuwe samenwerking per 1 januari 2019 betekent, dat de besluitvorming door uw Raad over de 

toetreding nog voor het zomerreces moet zijn afgerond. Anders is de termijn om de voorbereidingen te treffen en 

de bestanden te synchroniseren te kort en wordt het automatisch 2020. 

 

Het opwerken van de bestanden/ data naar een adequaat niveau 

Zoals bekend, is er een (flinke) kwaliteitsslag nodig in de data. Daar is hard aan gewerkt in het afgelopen jaar en 

nog steeds. Het opwerken van de bestanden/ data ligt op dit moment goed op schema. In het tempo waarop deze 

werkzaamheden plaatsvinden lijkt het haalbaar om in een vroegtijdig stadium met de Waarderingskamer tot een 

vergelijk te komen. Als deze planning gehaald wordt ligt er in de loop van het derde kwartaal van dit jaar een goede 

basis om de conversie van de bestanden/ data uit te voeren. 

 

Samenwerkingskandidaten 

Afgelopen periode hebben de gesprekken met de mogelijke samenwerkingskandidaten de BghU en Amstelland 

plaatsgevonden. Met beide kandidaten is constructief gesproken.  

 

BghU 

Samenwerking met de BghU lijkt kansrijk, al moet nader onderzoek uitwijzen of alle voorliggende vraagstukken 

kunnen worden opgelost. Daarnaast geeft de directeur van de BghU aan dat het beleid van de BghU is dat 

uitsluitend gemeenten kunnen toetreden die een meerwaarde voor de belastingsamenwerking als geheel 

opleveren. Eén van de criteria is dat de toetredende gemeente binnen het stroomgebied van HDSR valt. Tenslotte 

https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/6117591/1
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moet de eventuele toetreding van Stichtse Vecht door zowel het bestuur van de BghU als de raden van de 

deelnemende gemeenten worden bekrachtigd.  

 

Amstelland 

Amstelland heeft na het gesprek laten weten het werkgebied niet verder te willen uitbreiden. Daarmee moeten we 

deze optie als niet haalbaar beschouwen. 

 

Hoe verder? 
Door het besluit van Amstelland blijft slechts één optie over, namelijk de samenwerking met de BghU. Omdat de 

keus uit één optie geen keus is, heeft het college besloten om te onderzoeken of het onderbrengen van de 

gemeentelijke belastingen bij gemeente Amsterdam tot de mogelijkheden behoort en wat hiervan de mogelijke 

consequenties zijn. 

Daarnaast is besloten om te verkennen wat de consequenties zijn bij het terughalen van de belastingtaak naar de 

gemeente Stichtse Vecht (= invlechten). Hoewel deze optie niet onze voorkeur heeft (eerder is immers  gebleken 

dat het in groter verband uitvoeren van deze taak financiële voordelen oplevert), is het in dit kader toch de moeite 

waard om dit alternatief nader te onderzoeken. 

 

Om geen tijd te verliezen heeft het college besloten om naast het onderzoeken van de nieuwe opties de 

verkenning met de BghU verder voort te zetten. 

 

----------------- 

 

Nieuwe straatnaam voor de Berkenhof 
 

Op 10 april 2018 heeft het college een besluit genomen over het wijzigen van de straatnaam van het voormalige 

recreatieterrein de Berkenhof. De adressering Westbroekse Binnenweg 72b met toevoeging C-nr wordt gewijzigd 

in Berkenhof. 

 

Dit besluit is genomen naar aanleiding van het verzoek van de bewoners van de Berkenhof.  

Met dit besluit komt er een einde aan de gecompliceerde straatnaam-huisnummeraanduiding die bij post- en 

pakketbezorging en bij navigatie  in toenemende tot problemen leidde. 

 

---------------- 

 

Verbeterplan Groen - Tent in de wijk en wijkschouw 

op aanvraag 
 

Een van de verbeteracties uit het Verbeterplan Groen is het betrekken van inwoners bij het groenonderhoud in de gemeente. In 

het komende groeiseizoen komt er meer aandacht voor de vraag achter de klachten en meldingen die inwoners maken over 

onder andere het groenonderhoud in hun omgeving. Activiteiten zoals wijkschouwen op aanvraag, 12 bijeenkomsten in de 12 

kernen onder de naam ‘Tent in de wijk’ en een Groenmarkt zorgen ervoor dat de gemeente naar de inwoners toe gaat. Buiten, 

op verschillende locaties, worden er momenten gecreëerd waarin inwoners het gesprek kunnen aangaan met de inhoudelijk 

specialisten en de medewerkers van de groenaannemer. In deze RIB informeren wij u over de 12 bijeenkomsten in de kernen 

en de wijkschouw op aanvraag.  

 

Tent in de wijk 
Bewoners in Stichtse Vecht verdienen een groene, leefbare en veilige omgeving. Het doel van Tent in de wijk is om als 

gemeente met haar inwoners de dialoog aan te gaan over wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun leefomgeving. We staan 

hier samen met de gebiedsregisseurs, collega’s van team Buiten, RO en aannemer Verheij. Als er behoefte aan is dan kunnen 

bewoners tijdens de Tent in de wijk bijeenkomst een wijkschouw aanvragen. Na tent in de wijk wordt dan met hen contact 
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opgenomen om de wijkschouw te plannen. Op die manier reageren we proactief op de behoefte die er eventueel onder 

bewoners heerst. 

 

Van alle 12 bijeenkomsten wordt een verslag (in woord en beeld) gemaakt. Dit verslag wordt na afloop van ‘Tent in de wijk’ 

gedeeld met de wijkcommissies in de 12 kernen, en zullen we ook aan uw Raad toezenden.  

 

Planning  
Datum Tijd Kern Locatie 

21 april 10.00 – 12.30 uur Loenen aan de Vecht Rijksstraatweg, tussen 

Jumbo en 

Amsterdammertje 

21 april 13.30 – 16.00 uur Loenersloot Slotlaan, op speellocatie 

21 april    

16 mei 17.00 – 20.00 uur Vreeland Grasveld Floraweg/ 

Boterweg 

17 mei 17.00 – 20.00 uur Nigtevecht Garstenstraat 

23 mei 17.00 – 20.00 uur Oud-Zuilen Ingang park Groenhoven 

24 mei 17.00 – 20.00 uur Tienhoven/ Molenpolder Veenkluit 

26 mei 10.00 – 12.30 uur Maarssenbroek Voor Safari 

26 mei 13.30 – 16.00 uur Maarssendorp Harmonieplein 

30 mei 17.00 – 20.00 uur Nieuwer Ter Aa Bij dorpshuis 

31 mei 17.00 – 20.00 uur Nieuwersluis Stationsweg, op 

kunstgrasveld bij 

speelplek 

2 juni 10.00 – 12.30 uur Breukelen Kerkbrink 

2 juni 13.30 – 16.00 uur Kockengen Driestammenweg 

 

 

-------------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Singel 1 in Vreeland 

 Wanneer: 16 april, van 19:30 – 21:00 uur 

 Waar: Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 in Vreeland 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Nigtevecht 

 Wanneer: 17 april, van 16:00 -18:00 uur 

 Waar: Dorpshuis, Jhr. Huydecoperstraat Nigtevecht 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 18 april, vanaf 19:30 uur 

 Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in De Poel in Breukelen 

 Wanneer: 18 april, van 16:15 – 18:15 uur 

 Waar: Broeckland College, Engel de Ruyterstraat 40 Breukelen 

 

Inspiratiesessie: werken vanuit passie 

 Wanneer: 23 april, van 15:00 tot 16:30 uur. 

 Waar: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.  

https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/bijeenkomstenkalender_42915/item/inloopbijeenkomst-ontwerpbestemmingsplan-singel-1-in-vreeland_64516.html
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Inloopbijeenkomst over speelplekken in Duivenkamp in Maarssenbroek 

 Wanneer: 24 april, van 16:30 – 18:30 uur 

 Waar: De Ark, Duivenkamp 844 Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Antilopespoor in Maarssenbroek 

 Wanneer: 25 april 16:00 tot 18:00      

 Waar: Grasveld bij Antilopespoor 106 Maarssen, entree van de wijk 

 

Proefpeiling bedrijveninvesteringszone Breukelen 

 Wanneer: 25 april, vanaf 18:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Inloopbijeenkomst Waterstede 

 Wanneer: 2 mei 16:00 tot 18:00 

 Waar: Bij de speelplek in Waterstede Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

	Bestemmingsplan Straatweg 66 in Breukelen
	RIB # 27
	Toekomstvisie BSWW
	Uitgangspunt
	Stand van zaken
	Het in kaart brengen van de frictiekosten
	Het in kaart brengen van een reële overgangsperiode naar een nieuwe entiteit
	Het opwerken van de bestanden/ data naar een adequaat niveau
	Samenwerkingskandidaten
	BghU
	Amstelland


	Hoe verder?

	Nieuwe straatnaam voor de Berkenhof
	Verbeterplan Groen - Tent in de wijk en wijkschouw op aanvraag
	Tent in de wijk
	Planning

	Bijeenkomstenkalender

