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Beste mevrouw Kox-Meijer, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Coronasnelteststraat op Lage Weide. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
De locatie ligt in Stichtse Vecht. In tegenstelling tot het bericht in DUIC waar onterecht vermeld is 
dat de Maarssenbroeksedijk 65 (postcode 3606 AG) in Utrecht zou liggen. Wanneer en op basis 
van welke criteria is de omgevingsvergunning voor deze teststraat verleend?  
 
Antwoord 1 
De gemeente Stichtse Vecht heeft voor de teststraat geen (omgevings)vergunning verleend en 
ook geen aanvraag omgevingsvergunning ontvangen.  
 
Vraag 2 
De GGD heeft eerder aangegeven geen geschikte testlocaties te kunnen vinden in onze 
gemeente. Hoe kan het dat deze teststraat wel gevestigd kon worden? 
 
Antwoord 2 
De GGD stelt andere eisen aan een door hen te realiseren teststraat. Deze eisen zijn niet 
neergelegd in wettelijke regels, maar zijn meer te beschouwen als een set van criteria (overdekt, 
aantal toiletten, stroomvoorziening, maar ook meubilair, catering, schoonmaak etc.) De testlocaties 
van commerciële partijen hoeven niet aan deze eisen van de GGD te voldoen. 
 
Vraag 2b  
De locatie Maarssenbroeksedijk 65 Maarssen zat deze destijds bij de te onderzoeken locaties die 
de GGD bekeken heeft als mogelijke locatie voor een teststraat? 
 
Antwoord 2b 
Nee, de GGD heeft deze locatie niet bekeken, omdat deze niet aan de genoemde eisen voldeed. 
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Vraag 2c 
In de beantwoording van eerder gestelde technische vragen door mijn collega Ronald van Liempdt 
(082) is een opsomming gegeven van de eisen die de GGDrU stelt aan een corona teststraat. 
Waarin verschillen deze eisen met deze commerciële partij waardoor vestiging op het 
industrieterrein voor hen wel mogelijk was?  
 
Antwoord 2c 
Zoals hierboven aangegeven heeft de GGD een verlanglijst aangeleverd. Destijds is er geen 
locatie gevonden die voldeed aan de eisen van de GGD. Kennelijk stelt het bedrijf Coronasneltest 
Nederland andere eisen aan een locatie. 
 
Vraag 3 
Waarom heeft de gemeente niet actief de raad en de inwoners geïnformeerd over de komst van 
deze coronasnelteststraat? 
 
Antwoord 3 
De raad en de inwoners zijn niet geïnformeerd, omdat het college ook niet op de hoogte was van 
de vestiging. De commerciële teststraat kan hierin zelfstandig opereren, maar de gemeente staat 
wel in contact met de eigenaar. 
 
Vraag 4a 
Heeft het college contact gehad met de GGDrU over de komst van deze snelteststraat? 
 
Antwoord 4a 
Het college heeft contact gehad met GGDrU. Dit was naar aanleiding van een foutief bericht op de 
website van de sneltestlocatie dat de GGD goedkeuring gegeven zou hebben voor de locatie. 
GGD geeft echter geen ‘goedkeuring’ voor sneltestlocaties. 
 
Vraag 4b 
Heeft de GGDrU aangegeven bekend te zijn met deze teststraat? 
 
Antwoord 4b 
Mede door dit contact is GGDrU op de hoogte dat deze snelteststraat  in Maarssen is gevestigd. 
De teststraat van Maarssen valt onder een grotere organisatie (Goed Gezond Groep) die 
coronasneltesten aanbieden. Andere locaties van hen waren reeds bij GGDrU bekend. 
 
Vraag 4c 
Krijgt de GGDrU de informatie op een juiste manier te binnen over de positief en negatief geteste 
personen? 
 
Antwoord 4c 
In verband met het bron- en contactonderzoek van deze meldingsplichtige A-ziekte is een melding 
van positieve uitslagen bij de GGD verplicht. Indien GGDrU signalen heeft dat het doorgeven van 
de uitslagen niet (goed) gebeurd, melden zij dit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
Vanuit de Goed Gezond Groep krijgt de GGDrU positieve testuitslagen door. Zij hebben deze 
organisatie al wel eerder gemeld bij de IGJ, omdat er onvolledige meldingen doorgegeven werden. 
Mogelijk dat dit inmiddels verbeterd is.  
 
Vraag 5a 
Wie controleert naast de Goed Gezond Groep de kwaliteit van deze teststraat? Wordt het college 
geïnformeerd over de uitkomsten van deze controles? 
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Antwoord 5a 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de testaanbieders en laboratoria. 
De GGD heeft dus geen rol bij het toezien van de kwaliteit van de commerciële teststraten. Omdat 
er momenteel onvoldoende zicht is op de kwantiteit en kwaliteit van antigeen sneltesten verricht 
door commerciële aanbieders, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de IGJ 
uitgangspunten opgesteld voor testen op corona buiten de GGD-teststraten.  
 
Vraag 5b 
Wie is er verantwoordelijk op het moment dat deze kwaliteitscontroles onder de maat blijken te 
zijn? 
 
Antwoord 5b 
Ook dit ligt bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Marc Zondag 
Programmamanager Veiligheid 
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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Suzanne  
Achternaam * Kox-Meijer 
E-mailadres * suzanne@lokaalliberaal.nl 
Fractie * Lokaal Liberaal 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Coronasnelteststraat op Lage Weide.  
Inleiding * Commerciele corona teststraten schieten 

momenteel als paddestoelen uit de grond.  
Zo ook in de gemeente Stichtse Vecht viel 
vorige week te lezen op internet.  
Op de website 
www.coronasneltestlageweide.nl is te lezen 
dat zij gevestigd zullen zijn aan de 
Maarssenbroeksedijk 65 in Maarssen en staat 
onder toezicht van de Goed Gezond Groep. 
Door de grote druk die er op de GGD 
teststraten rust, schieten commerciele partijen 
te hulp door met een sneltest een corona 
infectie vast te stellen welke qua 
betrouwbaarheid kan afwijken van de door de 
GGD gebruikte PCR- test.  
 
De sneltest van Abbott of Roche welke hier 
gebruikt wordt is welliswaar een door het 
Outbreak Management Team goedgekeurde 
test maar is door de inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd ook bestempeld 
als niet altijd veilig of betrouwbaar.  
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De inspectie geeft aan heel kritisch te kijken 
naar de meldingen die betrekking hebben op 
hygiëne, onbetrouwbare testen en uitslagen 
die niet worden doorgegeven aan de GGD. 
Volgens wordt er ook niet altijd gewerkt met 
artsen die een BIG – registratie hebben.  
 
Op 21 oktober j.l. heeft de GGD Hollands 
Midden nog een waarschuwing afgegeven 
voor commerciële coronatesten. De uitslag 
daarvan wordt volgens deze organisatie lang 
niet altijd geaccepteerd. En betekend dat er 
opnieuw een test gedaan moet worden.  
De gezondheidsdienst signaleert dat steeds 
meer bedrijven in de regio Holland Midden 
tegen betaling coronatesten aabieden.  
“Ze doen dat vaak met de belofte dat de 
uitslag dezelfde dag volgt. Deze bedrijven 
doen dit om winst te maken. Wie postief test, 
wordt doorgestuurd naar de GGD. Dit omdat 
corona een meldingsplichtige ziekte is. In veel 
gevallen accepteerd de GGD de uitslag van 
een commerciële coronatest niet” 
 
Zie het artikel in het AD: 
https://www.ad.nl/gouda/ggd-waarschuwt-kijk-
uit-met-commerciele-coronatesten~a2d8d181/ 
 
Lokaal Liberaal heeft een aantal vragen 
betreft de coronasnelteststraat op Lage 
Weide.  

Vraag 1 * De locatie ligt in Stichtse Vecht 
In tegenstelling tot het bericht in DUIC waar 
onterecht vermeld is dat de 
Maarssenbroeksedjk 65 (postcode 3606 AG) 
in Utrecht zou liggen.  
Wanneer en op basis van welke criteria is de 
omgevingsvergunning voor deze teststraat 
verleend?  

Vraag 2 * Vraag 2:  
De GGD heeft eerder aangegeven geen 
geschikte testlocaties te kunnen vinden in 
onze gemeente.  
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Hoe kan het dat deze teststraat wel gevestigd 
kon worden?  
 
Vraag 2b:  
De locatie Maarssenbroeksedijk 65 Maarssen 
zat deze destijds bij de te onderzoeken 
locaties die de GGD bekeken heeft als 
mogelijke locatie voor een teststraat? 
 
Vraag 2c:  
In de beantwoording van eerder gestelde 
technische vragen door mijn collega Ronald 
van Liempdt (082) is een opsomming gegeven 
van de eisen die de GGDrU stelt aan een 
corona teststraat.  
Waarin verschillen deze eisen met deze 
commerciele partij waardoor vestiging op het 
industrieterrein voor hen wel mogelijk was?  

Vraag 3 * Waarom heeft de gemeente niet actief de 
raad en de inwoners geïnformeerd over de 
komst van deze coronasnelteststraat?  

Vraag 4 * Heeft het college contact gehad met de 
GGDrU over de komst van deze 
snelteststraat? 
 
Vraag 4b. Heeft de GGDrU aangeven bekend 
te zijn met deze teststraat? 
 
Vraag 4c. Krijg de GGDrU de informatie op 
een juiste manier te binnen over de positief en 
negatief geteste personen?  

Vraag 5 * Wie controleert naast de Goed Gezond Groep 
de kwaliteit van deze teststraat?  
Wordt het college geïnformeerd over de 
uitkomsten van deze controles?  
 
Vraag 5b.  
Wie is er verantwoordelijk op het moment dat 
deze kwaliteitscontroles onder de maat blijken 
te zijn.  
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Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    
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