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Besluitenlijst digitale raadsvergadering van 14 juli 2020, aanvang 19.30 uur en voortgezet op 
15 juli 2020, aanvang 19.30 uur, in de digitale vergaderzaal 1. (Koetshuis in Breukelen) 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Bianca Espeldoorn-Bloemendal 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 
 Jos van Nieuwenhoven (15 juli afwezig) , Babet de Vries en 

Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Ron Druppers (14 juli vanaf 21:20 uur, 15 juli 

afwezig), Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 
Hans van Maanen, Onno Tijdgat, Frank Venus en Bas 
Verwaaijen 

GroenLinks Albert Gemke, Annet Schoevaars (14 juli afwezig), 
Tjeerd Schuhmacher, Ed Theunen en Gertjan Verstoep 

CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek (15 juli 
afwezig) en Pim van Rossum 

Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos  en Karin van Vliet 
PvdA Els Swerts, Joseph Toonen en Douwe van der Wal  
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde (15 juli vanaf 20:30 uur) 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
PVV     Wim Ubaghs  
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
Lokaal Liberaal    Frank van Liempdt  
 
Afwezig 
Annet Schoevaars (14 juli), Ron Druppers (15 juli), Jos van Nieuwenhoven (15 juli) en Klaas 
Overbeek (15 juli).  
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de digitale raadsvergadering omstreeks 19.55 uur wegens eerdere technische 
problemen en heet iedereen welkom. Hij inventariseert of iedereen, digitaal, aanwezig is. Mevrouw 
Schoevaars is afwezig. Ron Druppers komt later.  
 
Hij spreekt een In Memoriam uit voor de onlangs overleden Marjo van Dijk-Witjas uit Breukelen. 
Mevrouw Van Dijk-Witjas was vanaf 1 september 1978 raadslid voor D66 en vanaf 29 april 1986 tot 
de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 wethouder in de voormalige gemeente Breukelen. 
 
1a. Beëdiging Frank Venus als raadslid 
Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl. is de heer Frank Venus toegelaten als raadslid. De 
voorzitter neemt hem de verklaring en belofte af.  
 
2a. Afscheid huidige en installatie nieuwe kinderburgermeester 
Afscheid wordt genomen van Merle Schweppe als kinderburgemeester van Stichtse Vecht.   
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Vervolgens legt Mahdi el Farissi de belofte af en hij geeft aan dat hij er is voor alle kinderen in 
Stichtse Vecht en wil dat er meer speelplekken zijn voor kinderen. Verder wil hij pestgedrag 
aanpakken en kinderen met een beperking ook een plek geven om buiten te kunnen spelen. Mahdi 
wordt bijgestaan door drie kinderadviseurs, Lieke Hoefakker, Nora Houben en Esther Middelbos. 
 
De voorzitter schorst de vergadering van 20:20 – 20:25 voor een foto-moment.  
 
2b. Spreekrecht inwoners. 

− Mw. Anneke Hofland spreekt in over het stuk grond tussen de Neerdijck en 
Maarsseveensevaart 90a in Maarssen  

− Dhr. Gerard Baars, namens Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over de 
rioolwerkzaamheden aan de Herenweg-Gageldijk 

− Mw. Liesbeth Wieling spreekt namens de Dorpsraad Loenersloot in over de REP 
− Mw. Diana Kragten, bewonerscommissie N230, spreekt in over het 

Onttrekkingsbesluit Maarssenbroekseslag 
− Mw. Femke Schoo, bewonerscommissie N230, spreekt in over het 

Onttrekkingsbesluit Maarssenbroekseslag 
− Mw. Patricia Spiekerman van Weezelenburg, bewonerscommissie N230, spreekt in 

over het Onttrekkingsbesluit Maarssenbroekseslag 

 
3. Vaststellen van de agenda. 
Gelet op de agenda zal er naar alle verwachting een uitloop naar 15 juli plaatsvinden. Omstreeks 
22.30 uur zal de voorzitter hiervoor de balans opmaken.  
 
Aan de agenda is toegevoegd punt 6a ‘Bekrachtiging geheimhouding memo weigering 
onttrekkingsbesluit’.  
 
Maarssen 2000 stelt voor de Jaarrekening niet in blokken maar per fractie in één blok te bespreken, 
dat scheelt tijd. De raad stemt hiermee in.  
 
De agenda wordt met toevoeging van punt 6a vastgesteld. 

 
4.   Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2, 3 en 9 juni 2020 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Vragenhalfuur voor leden van de raad. 

1. Wim Ubaghs over het artikel Verheij in het AD van 11 juli 2020 over Verheij 
2. Frans de Ronde eveneens over het artikel in het AD van 11 juli 2020 over Verheij 
3. Tjeerd Schuhmacher over Vervanging brug over de Nieuwe Wetering te Nieuwersluis 

 
Wethouder Van Dijk zal later deze week in een vertrouwelijke memo aan de raad ingaan op de 
situatie met Verheij. Over de aanbesteding IBOR komt deze week een RIB. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
PvdA vraagt om de brief B01 (juli) over de werkzaamheden Herenweg-Gageldijk, van de 
bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, binnen een termijn van twee weken af te handelen 
en een kopie van het antwoord aan de raad te sturen.  
De voorzitter zegt dit toe.  
 
De lijsten met ingekomen stukken van juni en juli 2020 zijn ongewijzigd vastgesteld. 
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6a Bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit. 
 
Stemverklaring 
 
PVV is tegen geheimhouding, behalve als het gaat om persoonlijke zaken. Burgers hebben het recht 
op maximale informatie. Fractie stemt tegen dit voorstel. 
Volgens Maarsen 2000 staat er in het collegewerkprogramma dat er transparant wordt gewerkt, 
transparantie wordt lastig als alles onder geheimhouding wordt gedaan.  
 
Stemming 
Het bekrachtigingsbesluit is met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen vastgesteld (Voor: CDA, 
ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal, PvdA, Streekbelangen en 
VVD. Overige fracties tegen). 
 
Hamerstukken 
 
7. Jaarrekening 2019 en Meerjarenbegroting 2021-2024 Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen 
 
Stemverklaring 
Maarssen 2000 wil de toezegging die de burgemeester in de commissie heeft gedaan, dat de raad 
tijdig wordt geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen/uittreding van de gemeenten De Bilt en Weesp 
en de financiële gevolgen daarvan, hier ingevoegd zien. 
 
Conform vastgesteld. 
 
8. 1e Wijziging gemeenschappelijke regeling BghU 2020 en deelname lidmaatschap 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
Conform vastgesteld. 
 
9. Raadsvoorstel om dit jaar geen kadernota voor 2021 vast te stellen 
 
Stemverklaring 
Maarssen 2000 stemt in met het voorstel vanwege de toezegging die de wethouder heeft gedaan in 
de commissie om bij de begroting te komen met een overzicht  van welke programmaonderdelen niet 
zijn uitgevoerd. 
 
Conform vastgesteld. 
 
10. Bestemmingsplan Daalseweg 3-5 in Oud Zuilen. 
Conform vastgesteld. 
 
Bespreekstukken 
 
11. Programmarekening 2019 
In reactie op vragen zegt wethouder Klomps al in de commissie te hebben gezegd dat er na de 
zomer verder kan worden gegaan met de KPI’s, met ambtelijke ondersteuning. De aanbevelingen 
van de accountant en de auditcommissie zijn door het college overgenomen. De vraag over het 
instellen van een burgerpanel zal hij schriftelijk beantwoorden.  
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Wethouder Veneklaas vindt een informatieve commissie over Broeckland nu prematuur. Er komt een 
raadsvoorstel. Tussentijds kan er eventueel in een informatieve commissie informatie worden 
gegeven.  
 
 
Stemming 
De Programmarekening is unaniem vastgesteld. 
 
Toezegging wethouder Klomps: de vraag van Maarssen 2000 over het instellen van een 
burgerpanel schriftelijk beantwoorden.  
 
12. Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekseslag. 
 
CDA dient mede namens Lokaal Liberaal, VVD, PvdA, Streekbelangen, Maarsen 2000, PVV en Het 
Vechtse Verbond  de Motie M 12.1 -  Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit Haagstede in met 
als dictum: 
Draagt het college op:  
1. zich maximaal in te spannen voor de door de raad noodzakelijk geachte alternatieve toerit naar de 
N230 (Zuilense Ring) en de noodzaak hiervan helder te maken bij de Provincie Utrecht;  
2. geluidswerende schermen te plaatsen, zoals toegezegd in de zienswijzen en commissie en de 
Raad hierover om voorfinanciering vragen;  
3. verkeersdoorstromingen te optimaliseren door kruispunten en overige voor doorstroming van 
belang zijnde zaken goed en veilig aan te pakken;  
4. duidelijkheid te verkrijgen bij de hulpdiensten over het binnen de gestelde norm blijven van de 
aanrijtijden van politie, brandweer en ambulancedienst.  
5. de bewegwijzering aan te passen om het gebruik te stimuleren van de routes Heldinnenlaan en/of 
Lage Weide;  
6. in overleg te gaan met de inwoners en wijkcommissies over mogelijk te nemen besluiten;  
7. de raad dit najaar te informeren over de uitkomsten van de motie en op een later moment te 
komen met een nieuw voorstel over alternatieve ontsluiting. 
 
Wethouder Klomps zegt dat het college positief staat tegenover de motie en deze overneemt. In dit 
proces is geen participatietraject door de raad afgesproken, dat is bij het bestemmingsplan in 2017 
gebeurd. Er is wel een uitgebreide informatieve inloopavond geweest. Hij heeft de oproep gehoord 
voor transparantie in de komende fase, dat gaat men doen. De raad zal voor dit deel van de wijk met 
een nieuw bestemmingsplan moeten komen. Daarover gaat hij met de griffie in gesprek.  
 
Stemming 
 
Op verzoek van de meerderheid van de raad wordt in dit geval afgeweken van art. 30 lid 4 van het 
Reglement van Orde voor de raad en wordt er eerst gestemd over het voorstel en daarna over de 
motie. 
 
Stemverklaring voorstel 
Ike Roetman van de ChristenUnie-SGP bedankt inwoners voor het vele werk dat zij hebben verzet, 
zijn keuze is om van Haagstede een mooie wijk te maken, de Maarssenbroekseslag moet daarvoor 
wijken. 
 
Stemming 
Het onttrekkingsbesluit voor een deel van de oprit Maarssenbroekseslag is met 31 stemmen tegen en 
1 stem voor (Ike Roetman) verworpen. 
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Stemverklaring Motie M 12.1 -  Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit Haagstede 
GroenLinks stemt voor de motie, men kan zich in grote lijnen vinden in de punten die in de motie 
genoemd zijn. 
Maarssen 2000 vindt vooral punt 6 belangrijk, dat de inwoners aan tafel komen. Stemt voor de motie. 
Lokaal Liberaal benadrukt dat zij voor de motie zijn, de maatregelen zijn echt nodig ook als de weg 
blijft liggen. 
PvdA benadrukt het belang van woningbouw. 
Het Vechtse Verbond wil graag dat er een gesprek komt met de ontwikkelaar, wellicht heeft die een 
idee hoe tegemoet kan worden gekomen aan de gemeente en de wens van de inwoners ter 
voorkoming dat de Maarssenbroekseslag wordt afgesloten.  
ChristenUnie-SGP stemt voor de motie. 
 
Stemming 
De Motie M 12.1 -  Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit Haagstede is unaniem aangenomen.  
 
De voorzitter wil de vergadering schorsen maar op verzoek van Het Vechtse Verbond, gesteund door 
een meerderheid van de raad, wordt agendapunt 16  vanavond nog besproken.  
 
16. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020 
  
Het Vechtse Verbond dient mede namens Maarsen 2000 en de PVV een Motie M 16.1 - Geef 
Horeca Stichtse Vecht meer ruimte voor periode terrassenseizoen 2020 in met als dictum: 
 
draagt het college op:  
1. voor 2020 het terrassenseizoen op te lengen tot en met 15 november 2020 om zo enigszins 
tegemoet te komen aan de grote verliezen die de horeca in Stichtse Vecht heeft geleden door de 
verstrekkende maatregelen om de corona verspreiding tegen te gaan;  
 
Wethouder Van Dijk zegt dat het college een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de motie 
maar er moet nog wel het een en ander worden uitgezocht in het zomerreces. De raad wordt hierover 
geïnformeerd. Het kan geen generiek besluit zijn dat voor iedereen geldt. Er zijn voor bepaalde 
situaties specifieke afspraken gemaakt met bewoners en ondernemers in het kader van leefbaarheid 
die gehandhaafd moeten blijven. Wat zijn de gevolgen voor precario, de ondernemers die een 
terrasvergunning hebben voor een jaar. Hij is bereid te kijken naar de verschillende regels die gelden 
voor de terrassen in de gemeente. Hij komt hier schriftelijk op terug. 
 
Stemming 
 
Stemverklaring Motie M.16.1 - Geef Horeca Stichtse Vecht meer ruimte voor periode 
terrassenseizoen 2020 
ChristenUnie-SGP, GroenLinks en VVD steunen de motie met de kanttekening dat de wethouder 
mandaat moet hebben om maatwerk toe te passen. 
 
De Motie M 16.1 - Geef Horeca Stichtse Vecht meer ruimte voor periode terrassenseizoen 2020 
is unaniem aangenomen. 
 
Toezegging wethouder Van Dijk: kijken naar de verschillende regels die gelden voor de 
terrassen in de gemeente. Hierover schriftelijk de raad informeren. 
 
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering om 23:10 uur tot morgenavond, 15 juli 19:30 uur. 
 
Heropening d.d. 15 juli 2020, aanvang 19.30 uur. 
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De voorzitter heropent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij inventariseert of iedereen, 
digitaal, aanwezig is. Ron Druppers,  Jos van Nieuwenhoven en Klaas Overbeek zijn afwezig. Frans 
de Ronde komt later. 
 
13. Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma 
 
GroenLinks dient mede namens Maarsen 2000 en Streekbelangen een Motie  
 M 13.1. - Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking in met als dictum: 
draagt het college op om:  
1. binnen U10 verband aan te dringen op minimaal een actuele en transparante U10  
website en nieuwsbrief met onder andere vooraf de te bespreken onderwerpen aan de U10 
bestuurstafels;  
2. binnen U10 verband erop aan te dringen om de gemeenteraden eens per kwartaal op de  
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de U10 samenwerking;  
3. binnen U10 verband aan te dringen op:  
3a. minimaal een gelijke informatiepositie voor alle gemeenteraden;  
3b. een transparant en democratisch besluitvormingsproces voor gemeenteraden van de  
deelnemende gemeenten bij voorstellen vanuit de U10; 
 
GroenLinks dient mede namens Maarssen 2000, Streekbelangen en VVD een Motie M 13.2 -  
Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot in met als dictum: 
verzoekt het college om: 

1. in de verdere uitwerking van de contour REP (onderzoeksagenda) te pleiten voor 
verschillende denklijnen/ scenario’s voor het eventuele nieuwe knooppunt bij 
Loenersloot/N201, zodat  de raad van Stichtse Vecht beter geïnformeerd is over de 
wenselijkheid van een ontwikkelingsopgave op deze locatie; 

 
2. de participatie vanuit de kern Loenersloot en omliggende kernen vanaf de start van de 

onderzoeksagenda REP te intensiveren en gedurende het proces richting een gebiedsvisie 
te informeren over toekomstige scenario’s vanuit de REP; 

 
Maarssen 2000 dient mede namens de VVD een Motie M 13.3 - Beperken cumulatie 
geluidseffecten in met als dictum: 
draagt het college op:  

1. ervoor zorg te dragen dat in het beoordelingskader een passage wordt opgenomen dat een 
toetsing plaats moet vinden ter voorkoming van een cumulatie van geluidseffecten waardoor 
mensen excessief overlast zouden kunnen ervaren en dat over de afweging ook 
gerapporteerd wordt; 

2. de aanpassing tevens te betrekken bij de omgevingsvisie;  
 
Wethouder Klomps zegt dat Loenersloot in het eerstvolgende document, de concept Omgevingsvisie 
die in Q1 naar de raad gaat, toegevoegd wordt aan de Stille Vecht. Het indienen van moties door de 
raad is in dit geval de juiste procedure. Met de moties kan het college voorstellen aan de 
bestuurstafel amenderen.  
Op de vraag van Maarssen 2000 over motie 71 over de vitaliteit kleine kernen uit 2019, die nog open 
staat, zal hij schriftelijk terugkomen.  
Motie M 13.1: college zal zich hard maken voor verbetering website en vindbaarheid stukken U10. De 
informatieplicht ligt bij het college, dat wil hij niet overbrengen naar de U10. Het college gaat over de 
informatievoorziening aan de raad en het college informeert de raad ook, dat moet niet bij de U10 
worden neergelegd. In het geheel ontraadt het college de motie waarbij opdracht 1 in ieder geval 
wordt overgebracht. 
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Over Motie M 13.2 is het college enthousiast en neemt deze over, met dien verstande dat de 
verschillende scenario’s en denklijnen in de Omgevingsvisie terugkomen, daar waar mogelijk de REP 
en U10 benutten om de verschillende scenario’s te bekijken.  
Ook Motie M 13.3 neemt het college over voor een verduidelijking. Cumulatie staat op pag. 20 als 
indicator. 
Als onderdeel naar de Omgevingsvisie toe zegt wethouder ambtelijke ondersteuning toe om samen 
met  raadsleden een startdocument op te stellen ter voorbereiding op de identiteitsvraag en in een 
informatieve commissie te bespreken.  
 
Op verzoek van Maarssen 2000 schorst de voorzitter de vergadering van 20:42-20:55 uur, mede om 
de aan de stukken toegevoegde brief van het college (zienswijze) aan de U10 te lezen. 
 
Maarssen 2000 zegt dat het de juiste procedure is om de inbreng hier per motie te doen en niet per 
amendement.  
 
GroenLinks past Motie M 13.1 aan door punt 3 in zijn geheel te schrappen.  
 
draagt het college op om:  
1. binnen U10 verband aan te dringen op minimaal een actuele en transparante U10  
website en nieuwsbrief met onder andere vooraf de te bespreken onderwerpen aan de U10 
bestuurstafels;  
2. binnen U10 verband erop aan te dringen om de gemeenteraden eens per kwartaal op de  
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de U10 samenwerking;  
3. binnen U10 verband aan te dringen op:  
3a. minimaal een gelijke informatiepositie voor alle gemeenteraden;  
3b. een transparant en democratisch besluitvormingsproces voor gemeenteraden van de  
deelnemende gemeenten bij voorstellen vanuit de U10; 
 
Stemming 
 
Stemverklaring gewijzigde Motie M 13.1. - Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking 
VVD stemt in met de gewijzigde motie. 
CDA steunt de drie moties.  
 
Stemming Motie  M 13.1. - Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking 
De motie is met 29 stemmen voor en een stem tegen (PVV) aangenomen.  
 
Stemming  Motie M 13.2 -  Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot 
De motie is met 29 stemmen voor en een stem tegen (PVV) aangenomen. 
 
Stemming Motie M 13.3 - Beperken cumulatie geluidseffecten 
De motie is unaniem aangenomen.  
 
Stemming  over het Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma 
 
Stemverklaring 
ChristenUnie-SGP stemt op grond van de beraadslaging tegen. 
Maarssen 2000 heeft zorgen over de koers en wil niet dat alles landt in de Snelle Vecht. 
 
Stemming over het Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma 
Het Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma is met 26 stemmen voor en 4 
stemmen tegen vastgesteld (Voor: CDA, GroenLinks, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, 
Streekbelangen en VVD. Overige fracties tegen.) 
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Toezeggingen wethouder Klomps: 

-  Op de vraag van Maarssen 2000 over motie 71 over de vitaliteit kleine kernen uit 2019 
schriftelijk terugkomen  

- Als onderdeel naar de Omgevingsvisie toe samen met raadsleden startdocument 
opstellen ter voorbereiding op identiteitsvraag en in een informatieve commissie 
bespreken.  

 
14. Motie M 14.1 Coronafonds 
 
Maarssen 2000 dient mede namens het Vechtse Verbond, GroenLinks en Streekbelangen een Motie 
14.1 - Coronafonds voor behoud van de lokale cultureel maatschappelijke infrastructuur in met 
als dictum: 
draagt het college op:  
1. een inventarisatie te doen naar maatschappelijke en financiële effecten van corona  
2. bij voorrang aandacht te hebben voor de lokale cultureel maatschappelijke infrastructuur  
3. subsidiegelden die onbenut zijn gebleven of niet zullen worden benut i.v.m. corona in te zetten 
voor een laagdrempelig en toegankelijk “Coronanoodfonds”, daar waar aantoonbaar nodig;  
4. indien deze middelen niet toereikend blijken, op zoek te gaan naar aanvullend budget;  
5. zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het in werking stellen van deze laagdrempelige 
voorziening;  
 
Wethouder Veneklaas zegt namens het college dat in het addendum op het collegewerkprogramma 2 
miljoen euro is opgenomen voor steunmaatregelen als gevolg van corona voor alle sectoren. Er 
gelden spelregels, er wordt een inventarisatie gemaakt in de volle breedte en het wordt eerlijk 
verdeeld. Partijen met een subsidierelatie worden meegenomen. De motie is voorbarig, sectoren niet 
met voorrang behandelen, afwachten welke extra middelen nog worden verkregen.     
 
Stemming 
 
Stemverklaring Motie 14.1 - Coronafonds voor behoud van de lokale cultureel 
maatschappelijke infrastructuur 
GroenLinks vindt het jammer dat het college, vooral CDA en PvdA, de urgentie onvoldoende inzien 
en het op de lange baan schuiven.   
 
Stemming Motie 14.1 - Coronafonds voor behoud van de lokale cultureel maatschappelijke 
infrastructuur 
De motie is met 18 stemmen tegen en 12 stemmen voor verworpen (Tegen: CDA, Lokaal Liberaal, 
PvdA, PVV en VVD. Overige fracties voor.) 
 
15. Motie M 15.1  Motie vreemd aan de agenda Watertoren, Streekbelangen 
 
Streekbelangen dient een Motie 15.1  – Watertoren in met als dictum: 
roept het college op:  
1. de bestemming van de watertoren niet eerder te wijzigen dan nadat het merendeel van de 
bezwaren van omwonenden tegen het omzetten naar een woonbestemming zijn weggenomen;  
2. eventueel en zo mogelijk alternatieven te ontwikkelen voor een bestemming die meer draagvlak 
van de omwonenden geniet;  
3. vooralsnog af te koersen op een woonbestemming op de begane grond van de watertoren;  
4. een bestemmingswijziging aan de Raad voor te leggen;  
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Wethouder Van Liempdt zegt namens het college dat de motie juridisch op onderdelen niet haalbaar 
is. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan maar past in de regeling 
kruimelgevallen, het college heeft geen keus en moet de wettelijke regels toepassen. Alternatieven 
zijn onderzocht. Alleen een woonbestemming op de begane grond is onredelijk.  
  
 
Stemming 
 
Stemverklaring Motie 15.1  – Watertoren 
Maarsen 2000 vindt de motie sympathiek maar vindt dat alle partijen recht is aangedaan, om 
willekeur te voorkomen moet de wet worden nageleefd. 
 
Stemming Motie15.1  – Watertoren 
De motie is met 25 stemmen tegen en 5 stemmen voor verworpen (Tegen: CDA, ChristenUnie-SGP, 
GroenLinks, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en VVD. Overige fracties voor). 
 
De voorzitter geeft een korte terugblik over de afgelopen maanden en wenst iedereen een goede 
zomer toe.  
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22:00 uur. 
 
29 september 2020 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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