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Project Zandpad wordt fietsstraat 
 

Op 2 oktober 2018 heeft de raad een motie aangenomen om het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis om te 

vormen tot een fietsstraat.  

 

Deze motie bestond uit drie punten. 

 

1. Het Zandpad tussen de Machinekade in Maarssen en Nieuwersluis zo snel mogelijk in te richten als 
fietsstraat. 

2. Indien medewerking van het Openbaar Ministerie (OM) is geborgd aanvullend op de fietsstraat de 
ochtendafsluiting in te zetten. 

3. Binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een lobby te starten richting het Rijk om 
juridische status toe te kennen aan het fenomeen fietsstraat.  

 

Met deze Raadsinformatiebrief (RIB) informeren wij u over de stand van zaken en de indicatieve planning tot en 

met de realisatie van de fietsstraat tussen Maarssen en Nieuwersluis. De punten 2 en 3 van de motie worden 

uitgewerkt in het Mobiliteitsplan dat dit jaar aan uw raad wordt aangeboden.  

 

De snelste wijze om invulling te geven aan deze motie is het Zandpad te voorzien van rood asfalt, het plaatsen van 

fietsstraat borden en belijningen die bij een inrichting van ‘auto te gast’ horen. Maar met deze aanpak zonder een 

meer ingrijpende herinrichting wordt de hoeveelheid verkeer op het Zandpad onvoldoende teruggedrongen 

waardoor het Zandpad niet veiliger wordt voor fietsers. De verwachting is zelfs dat er een minder veilige situatie 

ontstaat voor fietsers omdat de fietsers ervan uitgaan dat de auto te gast is en een lage snelheid heeft maar door 

het ontbreken van een meer ingrijpende verkeersinrichting worden auto’s onvoldoende geremd in snelheid.   

 

Verder wordt de planning beïnvloed, door de vervanging van de Vechtbrug in Nieuwersluis, de gevolgen van het 

bestemmingsplan de Vecht en de aansluiting op uitgangspunten van de beleidsnota Waardevol Toerisme. 
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Bredere aanpak 

We kiezen ervoor om het project Zandpad fietsstraat breder aan te pakken en de fietsstraat ook landschappelijk in 

te passen met aandacht voor cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteiten. Zo wordt het Zandpad een veilige en 

aantrekkelijke recreatieve route. Om dit te bereiken is in Q4 2021 een projectteam opgericht met een projectleider, 

verkeerskundigen, en een omgevingsmanager. Voor het goed uitvoering geven aan de motie is participatie en 

communicatie met de omgeving essentieel.  

Beschoeiingen 

De reconstructie van het Zandpad vereist een solide ondergrond. De basis wordt beïnvloed door de technische 

staat van de beschoeiingen van de Vecht. De beschoeiingen zijn op een aantal  plaatsen van onvoldoende 

kwaliteit. De kwaliteit van de beschoeiingen zorgt voor schade aan het asfalt. Door inspecties naar de 

beschoeiingen kunnen we bepalen wat er nodig is om een goede ondergrond te creëren. 

Opstellen masterplan 

Om alle facetten van de fietsstraat mee te nemen wordt een masterplan opgesteld. Om tot dit plan te komen is 

specialistische kennis nodig en extra menskracht. Het aantrekken van een ingenieursbureau met relevante kennis 

is daarom noodzakelijk. In het masterplan wordt een inschatting van de totale kosten gemaakt.   

Planning en voortgang motie 

Op basis van de beschreven stappen is een voorlopige planning opgesteld. Die geeft de processtappen en tijden 

aan: 

 

Initiatiefase        Q1-2022 t/m Q3-2022 

Voorontwerp / Detailontwerp en participatie Masterplan   Q4-2022 t/m Q1-2024 

Contract voorbereiding, aanbesteding en gunning   Q2-2024 t/m Q2-2025 

Realisatie        Q3-2025 t/m Q3-2026 

Tijdelijke maatregelen 

Aangezien de definitieve inrichting tot fietsstraat langer duurt dan wenselijk, worden tijdelijke  maatregelen 

voorgesteld. Op korte termijn worden maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze zijn 

gericht op het verminderen van de snelheid en het terugdringen van het autoverkeer. 

Informatie en participatie  

Tegelijkertijd met deze RIB worden de bewoners en ondernemers van het Zandpad geïnformeerd via een 

wijkbericht. Tevens wordt er in Q2 2022 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en ondernemers 

over de reconstructie en de voorgenomen tijdelijke verkeersmaatregelen van het Zandpad tussen Maarssen en 

Nieuwersluis. Deze informatieavond is de start van het participatietraject met inwoners en ondernemers over de te 

nemen tijdelijke en definitieve verkeersmaatregelen en verkeersinrichting van het Zandpad. 

 

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

 

Stand van zaken ontwikkeling GGiD  
 

Met deze brief informeren we u over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de 

jeugdgezondheidzorg in onze regio. Onderstaande informatie is naar alle raden verzonden van de regio’s Utrecht, 

Hollands Noorden en Twente.  

Achtergrond  

Vanaf 2008 bestaat er een wettelijke verplichting om binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gegevens digitaal 

vast te leggen. In 2015 is gestart met de eerste voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de 

JGZ. Dit was noodzakelijk omdat het einde van de overeenkomst van het bestaande digitale dossier (MLCAS) in 

zicht was. 
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Door het Algemeen Bestuur van de GGD is in 2015/2016 de ambitie neergelegd voor een eigentijdse 

dossierapplicatie. Deze applicatie moet ervoor zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang 

hebben tot dossiers. Daarnaast moet het GGiD het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen om toegang te 

hebben tot onderdelen van het dossier. Belangrijke criteria zijn ‘kwaliteit van de dienstverlening’ en ‘goed passende 

ondersteuning voor de professional’.  

 

De GGD’en Hollands Noorden, regio’s Utrecht en Twente delen dezelfde visie en ambitie en hebben daarom 

destijds het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Elk van deze GGD’en gebruikte (en gebruikt tot op 

heden) MLCAS en wilde op dezelfde tijd met dezelfde visie en ambitie gezamenlijk aanbesteden. Het digitale 

dossier voor de JGZ is een zeer specifieke applicatie. Als gevolg daarvan is de markt hiervoor beperkt en zijn 

standaardoplossingen die voldoen aan de eisen niet beschikbaar. Door de samenwerking voor in totaal 2 miljoen 

inwoners werd het marktaandeel en de inkoopkracht vergroot, de krachten gebundeld en energie verdeeld.  

Voor de aanschaf van een nieuwe applicatie is het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure volgens de 

Aanbestedingswet 2012 verplicht. Op 5 januari 2018 is definitief gegund aan de geselecteerde leverancier.  

Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het GGiD door de gegunde leverancier, in 

samenwerking met de drie GGD’en. Het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) van de GGD’en zijn 

sinds de start met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van het project. 

Stand van zaken  

Het programma om te komen tot een nieuw digitaal dossier voor de JGZ (het GGiD) verloopt moeizaam. In de 

afgelopen jaren werd de implementatie van het digitale dossier diverse keren uitgesteld.   

 
Hetgeen door de leverancier ter oplevering werd aangeboden, voldeed naar mening van de GGD’en niet aan de 
overeengekomen scope. Dit veroorzaakte een impasse. Om die impasse te doorbreken is gezamenlijk met de 
leverancier, met inzet van externe partijen, eind februari 2021 een bindend adviesprocedure opgestart over de 
geschilpunten van het op te leveren eindproduct. 
 
Het gezamenlijk aangevraagd bindend advies heeft echter, anders dan verondersteld, geen antwoord gegeven op 
het huidige verschil van inzicht tussen leverancier en GGD’en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGiD. In 
2021 leidden diverse opleverpogingen helaas nog niet tot een product dat in de ogen van de GGD’en aan de 
overeenkomst voldeed. 
 
Voor de GGD’en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem moet worden getoetst aan de realisatie en 
correcte werking van bedrijfsprocessen. Daarnaast moet het systeem leiden tot het bereiken van de doelen die in 
overeenkomst met de leverancier zijn overeengekomen. 
 
De GGD’en hebben daarom op 4 maart 2022 een aanvraag voor een voorlopig deskundigenbericht ingediend bij 
de rechtbank. De mondelinge behandeling van de aanvraag dient op 2 mei 2022. Een voorlopig 
deskundigenbericht is een middel om objectief door de rechtbank vast te stellen wat de status is van de oplevering. 
Eén of meer onafhankelijke deskundige(n) doen daar dan op last van de rechter onderzoek naar.  

Wat volgt in de komende tijd 

De GGD’en willen door de inzet van een (of meerdere) onafhankelijke gerechtelijk deskundige(n) antwoord van de 

rechter op het verschil van inzicht tussen leverancier en GGD’en over de functionaliteit en kwaliteit van het GGiD. 

Er worden meerdere scenario’s onderzocht om op zo kort mogelijke termijn tot een implementatie te kunnen 

komen. Er wordt gestuurd op de implementatie van een werkbaar dossier voor de medewerkers van JGZ. 

 

Afhankelijk van de uitkomst van de mondelinge behandeling van het verzoek tot het voorlopig deskundigenbericht 

door de rechtbank, worden de vervolgstappen bepaald. Bij toewijzing van de aanvraag volgt een periode van 

onderzoek door extern, door de rechtbank aangestelde, deskundige(n). De verwachting is dat na de zomer 2022 

dit onderzoek is afgerond en er meer helderheid gegeven kan worden over de verdere afronding van het GGiD. 

Zodra die duidelijkheid er is, wordt u hierover verder in kennis gesteld. 

 

------------------- 
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Vaccineren in dichtbij-locatie Nieuwer ter Aa en 

Maarssen 
 

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft verspreid over de regio vaccinatielocaties. Regelmatig opent zij nieuwe 

locaties dichtbij de inwoners in de buurt. Hiermee biedt de GGDrU inwoners een laagdrempelige mogelijkheid om 

dichtbij, zonder afspraak, in hun buurt te vaccineren. Op vrijdag 6 mei gaat de GGDrU voor 1 dag vaccineren in 

dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer ter Aa. Voorafgaand aan deze dag houdt de GGDrU op dinsdag 3 mei een 

informatiebijeenkomst voor inwoners die graag meer informatie omtrent vaccineren willen. Inwoners van Nieuwer 

ter Aa worden met een wijkbericht geïnformeerd over de informatiebijeenkomst en de vaccinatielocatie.   

 

Binnenkort start de GGDrU met vaccineren in Maarssen. Dit wordt een dichtbij-locatie in ontmoetings- en 

activiteitencentrum De Vondel in Maarssen-Dorp. Wanneer precies is nog niet bekend. Meer informatie hierover 

volgt nog.  


