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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * D.E.
Tussenvoegsel(s) van 't
Achternaam * Hof
E-mailadres * dik.hof@planet.nl
Fractie * Stichtse Vecht Beweegt
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Transparantie over collegebesluit met betrekking tot het Jaagpad
Inleiding * Verzoek deze vragen vóór 16 december 2017 te beantwoorden. Mocht dit 

niet mogelijk zijn dan zullen wij de vragen bij de raadsvergadering van 19 
december 2017 als mondelinge vragen indienen.

Vragen

Vraag 1 * Graag willen wij, zo mogelijk hoofdelijk, weten of het college achter de 
brief staat die is verzonden aan de Historische Kring Maarssen d.d. 24 
november 2017?

Vraag 2 * In de zaak van het Jaagpad / Historische Kring Maarssen is ons steeds door 
de wethouder gemeld dat de gemeente geen partij is geweest en dat beide 
andere partijen er in onderling overleg zijn uitgekomen. In genoemde brief 
staat nu totaal iets anders. Wat is juist?

Vraag 3 * Het verzoek van de rechtbank voor bemiddeling kennen wij als raad niet. 
Ook niet uit bijvoorbeeld de ingekomen stukken. Hoe zit dat?

Vraag 4 * Ik breng u nog even de antwoorden van onze technische vraag 115 
(beëindigen openbaarheid van een weg; Jaagpad) onder de aandacht. 
Besluiten over onttrekking van openbare grond is een bevoegdheid van de 
raad en dit was en is als zodanig niet gemandateerd aan zowel het voormalig 
college van B&W van Maarssen als nu aan het college van B&W van 
Stichtse Vecht. In het betreffende stuk staat dat de gemeente akkoord is 
gegaan en dan blijkbaar met een besluit voor akkoord van B&W. Hierover 
hebben wij niets in de collegebesluiten terug kunnen vinden. Hoe is dit 
besluit genomen? Unaniem? Op een ander moment?
Wij willen een transparant bestuur blijven uitdragen met een voor iedereen 
zichtbare onderbouwing. 
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Bijlagen
Voegt u een 
bijlage toe?

* ja

Uw bijlage(n) * 115. Antw. techn. vr. D. van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) - Beëindigen 
openbaarheid van een weg c.q. Jaagpad - 20171018.pdf



-----Oorspronkelijk bericht----- Van: 

Jong, Marijke de   

Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 11:35  

Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>  

Onderwerp: Technische vraag Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) - Beëindigen openbaarheid van 

een weg Jaagpad  

  

________________________________________  

Van: Dik van 't Hof [dik.hof@planet.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2017 11:54  

Aan: Hekman, Jelle  

CC: Ron Druppers; Cor Maan  

Onderwerp: Beëindigen openbaarheid van een weg Jaagpad , technische vraag.  

  

  

  

Beste griffie,  

  

Bij de VNG geeft men aan dat de beëindiging van de openbaarheid van een weg door onttrekking kan 

worden gedaan door het bevoegd gezag. Bij ons is dat de gemeenteraad.  

Wel is bepaald dat de gemeenteraad deze bevoegdheid op grond van art 156 Gemeentewet kan 

delegeren aan het College B&W.  

  

  

Vragen:  

  

1. Hoe hebben wij als gemeenteraad deze bevoegdheid gedelegeerd aan B&W?  

Deze bevoegdheid is niet gedelegeerd aan het college van B&W. 

  

2. Hebben wij dit ook gemandateerd als er sprake is van een deel van de weg? 

Nee, zie antwoord vraag 1. 

  

In verband met het Jaagpad in Maarssen:  

  

3. Heeft het College i.v.m. de verlegging van deel van het verharde, bestaande, wegdeel, ook 

besloten om het voetpad en/of het Jaagpad te verplaatsen?  

In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan zijn de functies en het gebruik als jaagpad 

opgenomen. 

  

4. Hoe was dit geregeld in het toenmalige mandaat- en delegatie besluit door de gemeenteraad van 

Maarssen richting college B&W?  

De bevoegdheid tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid was niet gedelegeerd aan het 

college van B&W. 

  

5. Wat was de status van de weg destijds bij de overdacht aan de Bocht van Maarssen?  

Openbare weg. 

  

6. Was er sprake van feitelijke of juridische openbaarheid?  

Beide. 

  

7. Hoe is dit publiek recht beschermd in het vervolgtraject?  

Het is als weg met functieaanduiding jaagpad aangegeven in het bestemmingsplan en als 

zodanig openbaar. 

   

Mvgr  

Stichtse Vecht Beweegt  

Dik van ’t Hof  
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