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Voortgang herinrichting Marktplein Bisonspoor  
 

Met deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang en de inrichting van het Marktplein in 

Bisonspoor, ook wel Bisonplein genoemd. 

 

De start van de werkzaamheden heeft tot nu toe verschillende planningen gekend. De start zou eerst in april van 

dit jaar plaatsvinden. Op 9 april is de omgeving (bewoners, winkeliers en Wintertrust) erover geïnformeerd dat de 

herinrichting van het marktplein werd uitgesteld naar 1 september. 

 

De reden was dat een aantal technische zaken meer tijd vroeg om met de aanbesteding te kunnen starten. De 

aanbestedingsprocedure is nagenoeg afgerond en de procedure van de aanbesteding is volgens de regels 

doorlopen. Momenteel vindt een juridische check plaats van de inschrijvingen die extra tijd kost. Om die reden is 

niet gestart op 1 september. Dit is in de klankbordgroep Bisonspoor medegedeeld en daarvan willen wij u ook op 

de hoogte brengen. Wanneer de eerste schop de grond in gaat, kunnen wij op dit moment nog niet laten weten. 

We verwachten hierin over enkele weken duidelijkheid. Deze informatie delen wij met u via de digitale nieuwsbrief 

van de griffie. We gaan met de aannemer in overleg om te kijken hoe we de eventuele vertraging kunnen 

beperken. Naast het Bisonplein wordt ook het plein tussen de supermarkten Albert Heijn en Dirk van den Broek 

(het zogenaamde Bisonplantsoen) heringericht met dezelfde beeldkwaliteit als het Bisonplein. 

 

Het plan over de inrichting van het Bisonplein is eerder aan u gepresenteerd. In het kader van duurzaamheid en 

klimaatadaptatie willen wij vermelden dat bij de herinrichting meerdere groenelementen worden geplaatst en LED 

verlichting wordt toegepast. Door het plaatsen van groenelementen (o.a. bomen) wordt de hittestress minder. Bij 

de herinrichting wordt zoveel mogelijk zand en grond hergebruikt. Op meerdere locaties wordt het riool verlegd 

waardoor aansluiting plaatsvindt op de omliggende infiltratiegebieden.  
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Uitvoering motie verlenging terrasseizoen 
 

 

In de raadsvergadering van 14 en 15 juli jl. is een motie van Het Vechtse Verbond, mede namens Maarsen 2000 

en de PVV, aangenomen om het terrassenseizoen te verlengen naar 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. 

 

Na onderzoek van de juridische consequenties en mogelijkheden is geconcludeerd dat er geen (juridische) 

belemmeringen zijn om (horeca)terrassen tot 15 november te exploiteren.  

 

Er zijn wat betreft terrassen drie categorieën te onderscheiden: 

 

1. Horeca ondernemers met een horeca exploitatievergunning en (eventueel) een drank- en 

horecavergunning voor het terras.  

1. Deze ondernemers mogen het terras gedurende het hele jaar exploiteren. 

2. (Horeca) ondernemers die deelnemen aan het Terrassenexperiment. 

2. Deze dertien (horeca)ondernemers hebben een tijdelijke terras toestemming (TTT) gekregen in het kader 

van het terrassenexperiment. De geldigheid van deze TTT loopt tot 1 oktober 2020 en van 1 april tot en 

met 30 juni 2021. 

3. Horeca ondernemers met toestemming voor een tijdelijke terrasuitbreiding in het kader van de 

coronamaatregelen. 

3. In het kader van de coronamaatregelen is tijdelijk uitbreiding van het terras toegestaan aan horeca 

ondernemers die hierom hebben verzocht. De geldigheid loopt tot 1 oktober 2020. 

 

Conclusie is dat alle terrassen waar vergunning voor is verleend (1) het hele jaar zijn toegestaan. Wat betreft de 

terrassen die vallen onder de terrassenpilot en de terrasuitbreiding in het kader van de coronamaatregelen (2 en 

3), daarvan wordt de geldigheid verlengd tot 15 november 2020. Uitzondering hierop betreft situaties waarbij 

specifieke maatwerkafspraken in het belang van het woon- en leefklimaat zijn gemaakt tussen horeca 

ondernemers en direct omwonenden. 

 

Precariokosten 
Precariokosten zijn verschuldigd voor de oorspronkelijke vierkante meters die door de (horeca) ondernemers 

worden gebruikt ten behoeve van de terrassen. De (horeca) ondernemers die deelnemen aan de TTT vallen hier 

ook onder. Tijdens de behandeling van de motie is eveneens toegezegd door wethouder Maarten van Dijk dat hij 

inzicht zou geven in de verschillende regels die gelden voor terrassen. 

 

 Vastgestelde horeca beleidsdocumenten 
• Visie op Horeca’ uit april 2019. 

• Sanctiestrategie Drank- en Horecawet. 

• Verordening Drank- en Horecawet 2013.  

Bestemmingsplannen 
In bestemmingsplannen staat of en waar een terras mogelijk is. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
In de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgelegd wat de sluitingstijden voor terrassen zijn. 

In horeca exploitatievergunningen worden op basis van de APV maatwerkvoorschriften opgenomen voor het terras 

ter bescherming van het woon-en leefklimaat.  
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Precariotarieven  
In de ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020’ zijn de tarieven voor gebruik van 

gemeente grond vastgelegd. Deze Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Verordening worden 

verschillende tarieven gehanteerd afhankelijk van de specifieke locatie van het terras. 

 

Nieuw horeca uitvoeringsbeleid 
 

Momenteel werkt het Bureau Horeca Bijzondere Wetten in onze opdracht aan het opstellen van nieuw 

Horecabeleid. Het opstellen van terrassenbeleid, mede naar aanleiding van de ervaringen van de tijdelijke 

terrassenpilot, maakt onderdeel uit van deze opdracht.  De voorlopige planning is dat er een conceptversie van het 

horecabeleid ligt die in december door het college vastgesteld kan worden. In de loop van 2021 volgt onder meer 

het uitvoeringsbeleid voor terrassen. 

 

 

Beheer beschoeiingen langs tuinen in 

Maarssenbroek  
 

 

In Maarssenbroek liggen 1525 woningen aan het water. Dit water is grotendeels in  beheer bij het waterschap en 

voor een klein deel in beheer bij de gemeente. Het eigendom van het water ligt echter bij de gemeente en dat 

eigendom strekt in verreweg de meeste gevallen, vanaf het water gezien, tot 10 centimeter achter de beschoeiing.  

Op basis daarvan is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van de beschoeiing. 

Particuliere eigenaren / bewoners van betreffende woningen hebben op grote schaal dit oeverdeel in gebruik 

genomen door de beschoeiing te veranderen of er een steiger, vlonder, verharding of beplanting aan te brengen. 

Daarop is niet gehandhaafd. 

 

Het beheer is daardoor niet planmatig uit te voeren. Om die reden heeft de afgelopen (zeker 15)  jaren slechts 

incidenteel en op verzoek vernieuwing van de beschoeiing plaats gevonden. Die verzoeken werden overigens 

alleen gehonoreerd als de oever niet zodanig was aangepast dat het oorspronkelijke beschoeiingstype zonder het 

verwijderen van bouwsels, zware begroeiing of een grondophoging kon worden toegepast.  

 

Het college vindt dit een ongewenst situatie omdat: 

- er niet (kosten-) efficiënt wordt gewerkt, immers het plaatsen van lange aaneengesloten lengtes is per 

meter goedkoper dan korte lengtes; 

- het onzekerheid geeft in de financiële planning; 

- de werkwijze mogelijk niet voorziet in het volledig voldoen aan de zorgplicht en daarmee het afdekken van 

aansprakelijkheid; 

- het leidt tot een gefragmenteerde vervanging en daarmee niet tot een maximaal duurzaam resultaat; 

- Het leidt tot extra administratieve lasten en uitvoeringslasten bij de gemeente (aparte opdrachten, apart 

toezicht etc.). 
 

Het college wil de huidige staat van de beschoeiingen in beeld te brengen en vervolgens in overleg met de 

bewoners onze beheertaak planmatig oppakken. Dat betekent een inspectie van de aanwezige beschoeiing per 

adres. Daarbij ontstaat inzicht in de technische staat van de beschoeiing en of er sprake is van ingebruikname van 

het gemeentelijk oeverdeel. De inspectieresultaten vormen de basis voor een 2e collegevoorstel over het verdere 

verloop van het project, allereerst in een nog te selecteren pilotgebied. Na de pilot is er voldoende beeld van het 

proces en de uitkomsten om definitieve keuzes te maken voor de uitrol verder in Maarssenbroek. Het overleg over 

wensen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden met de eigenaren moet zorgvuldig gebeuren en is daardoor 

tijdrovend en brengt het kosten met zich mee.  
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In dit proces moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de wijze waarop we bewoners meenemen in de lastige taak 

waar de gemeente nu voor staat. Wat zijn de problemen waar we tegenaan lopen en hoe kunnen we dit 

gezamenlijk op een voor beide partijen aanvaardbare manier oplossen. Daarnaast zal moeten worden onderzocht 

welke bewoners vrijheid wensen om de oever, binnen de regels van het bestemmingsplan, in te richten en te 

beheren en daarvoor bereid zijn het eigendom over te nemen.  

 

Het college kiest daarom voor een gefaseerde aanpak daarvan. De eerste fase heeft het karakter van een pilot, 

waarna aan de hand van de opgedane ervaring een besluit wordt genomen over het vervolg. Uw raad wordt daarbij 

te zijner tijd betrokken. Voor de inspectie is budget, geraamd € 32.000,-  beschikbaar vanuit het beheerplan civiele 

kunstwerken.  De kosten voor de eerste fase van het proces, geraamd € 75.000,- worden gedekt binnen 

programma 3 Fysiek domein. Helaas bereikt deze RIB uw raad door een misverstand later dan dat de informatie 

als nieuwbericht is verspreid, waarvoor onze excuses.  

 

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een 

laag inkomen  
 

Deze week is bekend geworden dat Minister van Ark (voor Medische Zorg) voornemens is om 

collectiviteitskortingen op de basisverzekering aan banden te leggen per 1 januari 2023. Zoals u weet bieden wij 

een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan via DSW. DSW biedt geen van haar 

verzekerden, dus ook de verzekerden via gemeenten, een collectiviteitskorting aan. Het voornemen om deze 

kortingen te schrappen heeft dus geen invloed op onze collectieve zorgverzekering. Een financiële bijdrage door 

een gemeente, in ons geval €5 per maand, in de aanvullende verzekering blijft wel mogelijk.  

 

De komende maanden gaat het college van B&W zoals ieder jaar actief communiceren over de collectieve 

zorgverzekering. Als gevolg van de coronacrisis zijn er mogelijk nieuwe doelgroepen die recht hebben op deze 

verzekering. We willen hen, samen met de huidige deelnemers en de deelnemers die vorig jaar niet zijn 

overgestapt vanaf Menzis, zo goed mogelijk bereiken en hen informeren over de mogelijkheden. We zetten 

daarvoor verschillende communicatiekanalen op meerdere momenten in, zodat men op de hoogte is van de inhoud 

van de pakketten en de wijze waarop men zich kan aanmelden.  

 

 


