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Beste mevrouw Habes, 
 
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 ontwerpbestemmingsplan Westbroekse Binnenweg 86 - 88. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Het plan wijkt af van de Wet Geluidhinder en op basis van art 83 en 110 a mag het college onder 
voorwaarden ook hierop een afwijkend besluit nemen. Welke argumenten heeft het college om af 
te wijken van de Whg en de gemeentelijke gestelde geluidsnormen? 
 
Antwoord 1 
Ja, wij kunnen en mogen een afwijkend besluit nemen.  
 
De geluidsbelasting op de gevels overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48dB. Wij mogen op 
basis van de Wet geluidhinder afwijken van deze grenswaarde. We toetsen op dat moment aan de 
vastgestelde “beleidsregels hogere waarden”. De maximale ontheffingswaarde die genoemd wordt 
in deze beleidsregels wordt niet overschreden. Dit betekent dat voor deze gevels een hogere 
waarde mag worden verleend. Deze regeling passen wij vaker toe bij nieuwbouw.  
 
Vraag 2 
Is bij de voorstel de zogeheten Ruimte voor Ruimte regeling van toepassing en is er derhalve bij 
de provincie Utrecht om een zienswijze gevraagd? Zo ja mogen we reactie van de provincie 
ontvangen, zo nee waarom heeft het college dit nagelaten? 
 
Antwoord 2 
Ja, de Ruimte voor Ruimte-regeling is hier van toepassing.  
 
Alle concept ontwerpbestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden die buiten de rode 
contour liggen bieden wij daarom aan voor vooroverleg aan de provincie en andere 
overlegpartners. Ook dit bestemmingsplan. Op 22 juni 2020 heeft de provincie per mail het 
volgende aangegeven (zie ook bijlage 1): 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Het plan Westbroekse Binnenweg 86-88 te Maarssen en de daarvoor opgestelde HIA (Heritage 
Impact Assessment) zijn intern besproken. Als opmerking kan worden meegegeven dat vanwege 
de openheid van het landschap, geredeneerd vanuit OUV's (Outstanding Universal Values) van de 
NHW (Nieuwe Hollandse Waterlinie), en vanwege de structuur van het lint het van belang is dat de 
woningen niet hoger worden dan één bouwlaag met een kap. 
 
Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot en met 4 november jl. Het 
ontwerpbestemmingsplan ligt voor eenieder, dus ook voor de provincie, ter inzage voor 
zienswijzen. De provincie kan zelf beslissen of zij van deze gelegenheid gebruik wil maken.  
In het kader van de vaststellingsprocedure ontvangt de raad t.z.t. alle zienswijzen en de 
beantwoording daarop (Nota van zienswijzen). Het is niet conform de werkprocessen om 
zienswijzen afzonderlijk aan fracties toe te sturen. Wij verwachten de stukken in Q1 2022 aan de 
gemeenteraad te kunnen aanbieden. 
 
Vraag 3 
In het plan is er sprake van een kleinschalig zonneveld. We weten dat Stedin om dit mogelijk te 
maken, een voorziening moet aanleggen tussen het middelstation in Zandweg Oostwaard via de 
Herenweg naar de Westbroekse Binnenweg. Deze aanvraag heeft derhalve tot gevolg dat de 
werkzaamheden bij de Herenweg ikv rioleringswerkzaamheden, door dit initiatief alsnog vertraging 
heeft opgelopen en daarmee er meerkosten zijn en zullen worden gemaakt voor het project 
Herenweg Gageldijk. Is er planschade bij de initiatiefnemer in rekening gebracht of is het college 
voornemens dit alsnog te doen? 
 
Antwoord 3 
Er is geen speciaal koppelstation nodig voor de ontwikkeling van een klein zonneveld op dit 
perceel. Op deze locatie is al een extra voorzieningen aanwezig voor de stroom vanwege de 
kassen die hier voorzien waren. Er was namelijk vergunning verleend voor een kassencomplex 
van 2,5 ha en daarvoor is een eigen stroomvoorziening nodig en aangelegd. 
 
Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is Stedin naar voren gekomen met 
de wens om op het betreffende perceel een koppelstation te realiseren. De ruimte op het 
elektriciteitsnetwerk is al geruime tijd beperkt in dit gebied en daarom voor Stedin problematisch. 
Dat staat los van de geplande zonnevelden. Stedin zoekt daarom in de omgeving van het 
plangebied naar een goede oplossing. De initiatiefnemer en Stedin zijn samen in overleg over het 
plaatsen van een koppelstation.  
 
Of en in hoeverre de werkzaamheden aan de Gageldijk-Herenweg zijn vertraagd door een 
onderzoek van Stedin gerelateerd aan een mogelijk zonneveld op het betreffende terrein is niet 
aan te tonen en valt ook niet onder de scoop van planschade. Planschade kan bestaan uit: 
• waardevermindering van een onroerende zaak, zoals je woning 
• inkomstenverlies.  
 
Het college zal daarom geen planschadeverzoek of anderszins indienen bij de initiatiefnemer.  
 
Vraag 4 
Bij de behandeling van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen heeft de huidige 
portefeuillehouder Dhr Van Liempdt voor de fractie van Lokaal Liberaal een motie: "Woningen 
Westbroekse Binnenweg" ingediend. De motie Nr 11/M1 is door de raad op 30 januari 2018 
aangehouden. Het dictum: Als raad de intentie uit te spreken dat actief wordt meegewerkt aan de 
realisatie van het beoogde woningbouwplan op de locatie Westbroekse Binnenweg 86088 en 
waarbij er- afhankelijk van het juiste metrage- drie of vier woning (+3 of 4 mantelzorgwoningen) 
worden gerealiseerd en niet wordt uitgesloten dat nog een aanvullende meerwaarde ontstaat 
ingeval de vergunde, maar niet gebruikte., bouwmetrage mogen bijdragen aan de rekensom. 
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Gelet op de Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht, 
heeft de fractie de volgende vragen: 
 
Antwoord 4  
Zie antwoord bij vraag 5. 
 
Vraag 5 
Valt deze bestemmingsplanprocedure onder de huidige wethouder of is in het kader van de 
gedragscode gekozen het dossier bij een ander collegelid onder te brengen? Zo nee, wat is de 
motivatie van het college om hiervan af te wijken? 
 
Antwoord 5 
Ja, dit dossier behoort op grond van de portefeuilleverdeling toe aan de wethouder Ruimtelijke 
Ordening; de besluitvorming met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Westbroekse 
Binnenweg 86-88 betreft uitvoering van eerdere besluitvorming (6 maart 2018 en 14 juli 2020) 
door het college (in andere samenstelling). Uit oogpunt van continuïteit van bestuur is dit ook 
vanzelfsprekend en wenselijk. 
 
Een door een wethouder als raadslid al dan niet ingediende motie vormt geen aanleiding om het 
dossier elders onder te brengen aangezien dit niet strijdig is met de Gedragscode Integriteit 
college van burgemeester en wethouders in de gemeente Stichtse Vecht. 
 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn twee verschillende 
bestuursorganen binnen de gemeente. Een lid van de gemeenteraad vervult daarmee ook een 
andere rol dan een lid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is een 
politiek-bestuurlijk orgaan en een plek in ons democratisch bestel waar op basis van politieke 
preferenties met elkaar van gedachten wordt gewisseld over beleid en beleidsvoornemens van het 
gemeentebestuur. Moties en amendementen zijn onder meer de instrumenten die een raadslid 
daarbij ter beschikking staan. Het feit dat een politieke ambtsdrager eerst lid is van de 
gemeenteraad alvorens lid te worden van het college van burgemeester en wethouders, wil niet 
zeggen dat in de gemeenteraad ingenomen standpunten gevolgen hebben voor de integriteit van 
het bestuurlijke handelen als wethouder. 
 
Vraag 6 
Kan het college aantonen aan de hand van bijv. besluitenlijsten dat de Wethouder R.O. geen 
onderdeel heeft uitgemaakt van de beraadslagingen etc., dit om iedere schijn van te voorkomen? 
 
Antwoord 6 
Ja, de besluiten van genoemde data zijn openbaar en er is hier – zoals bij antwoord 5 uitgelegd - 
geen sprake van enige strijdigheid met de Gedragscode Integriteit college van burgemeester en 
wethouders; wij volgen uw verwijzing naar de Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers 
dan ook niet. Wij zijn bovendien van mening dat, mocht sprake zijn van enige twijfel rondom 
integriteit, de weg van artikel 41 RvO-vragen niet de juiste is. Uw vragen op dit vlak zijn vanwege 
de suggestie die ervanuit gaat dan ook onnodig beschadigend. 
 
Vraag 7 
Wie is of wie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoeringspraktijk van de gedragscode 
Integriteit? 
 
Antwoord 7 
Zoals in de gedragscode staat vermeld, dragen politieke ambtsdragers primair zelf de 
verantwoordelijkheid voor hun integriteit en daarmee ook de navolging van de gedragscode. De 
gedragscode is richtsnoer voor het handelen van individuele politieke ambtsdragers en heeft tot 
doel hen te ondersteunen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het 
openbaar bestuur.  
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Naast de verantwoordelijkheid die politieke ambtsdragers zelf dragen, is er ook een rol weggelegd 
voor de burgemeester als hoeder van de integriteit. In de Gemeentewet is vastgelegd dat hij de 
bestuurlijke integriteit van de gemeente bevordert (artikel 170, tweede lid). 
 
Vraag 8 
Hoe of op welke wijze worden dossiers/ onderwerpen gecheckt c.q. getoetst op de gedragscode, 
Is er een protocol of checklist die hierbij ondersteunend of preventief kan werken? 
 
Antwoord 8 
De gedragscode richt zich op politieke ambtsdragers, niet op dossiers of onderwerpen. 
Onderwerpen en dossiers worden dan ook niet getoetst aan de gedragscode. Het is een 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende politieke ambtsdrager om binnen dossiers te handelen 
conform de gedragscode en overige wet- en regelgeving.  Zie ook antwoord bij vraag 7.   
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Directeur Ruimte 
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Samen Stichtse Vecht 
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Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 
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Raadsvragen 
Onderwerp 

 
ontwerpbestemmingsplan Westbroekse 
Binnenweg 86-88 

Inleiding 
 

Op 23 september werd in Gemeenteblad 
2021, 326530 de aankondiging gedaan dat 
het college bereid is haar medewerking te 
verlenen en met de initiatiefnemer een 
anterieure overeenkomst heeft gesloten. Het 
plan wijkt af van de Wet Geluidhinder en op 
basis van art 83 en 110 a mag het college 
onder voorwaarden ook hierop een afwijkend 
besluit nemen. 

Vraag 1 
 

Welke argumenten heeft het college om af te 
wijken van de Whg en de gemeentelijke 
gestelde geluidsnormen? 

Vraag 2 
 

Is bij de voorstel de zogeheten Ruimte voor 
Ruimte regeling van toepassing en is er 
derhalve bij de provincie Utrecht om een 
zienswijze gevraagd? 
Zo ja mogen we reactie van de provincie 
ontvangen, zo nee waarom heeft het college 
dit nagelaten? 

Vraag 3 
 

In het plan is er sprake van een kleinschalig 
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zonneveld. We weten dat Stedin om dit 
mogelijk te maken, een voorziening moet 
aanleggen tussen het middelstation in 
Zandweg Oostwaard via de Herenweg naar 
de Westbroekse Binnenweg. 
Deze aanvraag heeft derhalve tot gevolg dat 
de werkzaamheden bij de Herenweg ikv 
rioleringswerkzaamheden, door dit initiatief 
alsnog vertraging heeft opgelopen en 
daarmee er meerkosten zijn en zullen worden 
gemaakt voor het project Herenweg Gageldijk. 
 
Is er planschade bij de initiatiefnemer in 
rekening gebracht of is het college 
voornemens dit alsnog te doen? 

Vraag 4 
 

Bij de behandeling van het bestemmingsplan 
Maarsseveense Plassen heeft de huidige 
portefeuillehouder Dhr Van Liempdt voor de 
fractie van Lokaal Liberaal een motie: 
"Woningen Westbroekse Binnenweg" 
ingediend. De motie Nr 11/M1 is door de raad 
op 30 januari 2018 aangehouden. 
Het dictum: Als raad e intentie uit te spreken 
dat actief wordt meegwerkt aan de realisatie 
van het beoogde woiningbouwplan op de 
locatie Westbroekse Binnenweg 86088 en 
waarbij er- afhankelijk van het juiste metrage- 
drie of vier woning (+3 of 4 
mantelzorgwoningen) worden grealiseerd en 
niet wordt uigesloten dat nog een aanvullende 
meerwaarde ontstaat ingevals de vergunde, 
maar niet gebruikte., bouwmetrage mogen 
bijdragen aan de rekensom. 
 
Gelet op de Gedragscode Integriteit 
volksvertegenwoordigers in de gemeente 
Stichtse Vecht, heeft de fractie de volgende 
vragen: 

Vraag 5 
 

Valt deze bestemmingsplan procedure onder 
de huidige wethouder of is in het kader van de 
gedragscode gekozen het dossier bij een 
ander collegelid onder te brengen? 
Zo nee, wat is de motivatie van het college om 
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hiervan af te wijken? 
Vraag 6 

 
Kan het college aantonen aan de hand van 
bijv besluitenlijsten dat de Wethouder R.O. 
geen onderdeel heeft uitgemaakt van de 
beraadslagingen etc, dit om iedere schijn van 
te voorkomen? 

Vraag 7 
 

Wie is of wie zijn verantwoordelijk voor het 
toezicht op de uitvoeringspraktijk van de 
gedragscode Integriteit?  

Vraag 8 
 

Hoe of op welke wijze worden dossiers / 
onderwerpen gecheckt c.q. getoetst op de 
gedragscode,? 
Is er een protocol of checklist die hierbij 
ondersteunend of preventief kan werken? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

Nr. 11-M1 - Motie Lokaal Liberaal - Woningen 
Westbroekse Binnenweg 86-88 (Maarssen) - 
aangehouden - r 20180130.pdf 
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