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Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Hekman, Jelle 
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Beste griffie, 
 
Hierbij het verzoek deze brief door te sturen naar de burgemeester. 
 
 

Click here to report this email as spam. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Ron Druppers, 
Fractievoorzitter Maarssen 2000 
 
Per e-mail via de griffie 
 
Maarssen, 9 september 2017 
 
Aan de burgemeester van Stichtse Vecht, 
de heer M.J.D. Witteman. 
 
Geachte heer Witteman, 
 
Namens de fractie van Maarssen 2000 wil ik u eerst bedanken voor uw uitgebreide antwoord 
op onze vragen over het Jaagpad. 
 
Echter er staan in uw beantwoording zaken die niet overeenstemmen met de werkelijkheid en 
zaken die nieuwe vragen oproepen. Die wil ik bij deze graag onder uw aandacht brengen. 
 

1. In uw inleiding schrijft u op pagina 1: 
“De fractievoorzitters hebben een memo ontvangen met de uitgangspunten en zijn 
hierover op 21 februari 2017 geconsulteerd. Dit heeft geleid tot 2 wijzigingen welke 
door het college zijn overgenomen. In dit overleg met de raadsfracties was Maarssen 
2000 vertegenwoordigd door mevrouw Rijsterborgh. Vervolgens heeft het college 
deze uitgangspunten middels een collegebesluit vastgesteld en geheimhouding van dit 
besluit opgelegd totdat de vaststellingsovereenkomst is getekend (collegebesluit d.d. 
24 februari 2017)”. 

1.  
Hierover de volgende opmerkingen. 
a. De consultatie op 21 februari waar u over spreekt was een informeel overleg over 
het Jaagpad. Bij dit overleg was mevrouw Rijsterborgh niet aanwezig. De raadsfractie 
van Maarssen 2000 heeft dus niet deelgenomen aan dit informele overleg.  
 
b. Navraag bij de griffie heeft ons geleerd dat van dit “Informele overleg” géén 
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verslag, presentie-, actie- en/of besluitenlijst is gemaakt.  
 
c. De lijst van aanwezigen is gebaseerd op de eerder deze avond gehouden commissie 
Fysiek Domein. 

2.  
Ik constateer dat dit overleg geen enkele status heeft. Ik ben dan ook benieuwd op grond 
waarvan het college wat daar in een informele setting door personen, niet namens 
raadsfracties, is gezegd heeft kunnen leiden tot een besluit dat haaks staat op alle 
raadsbesluiten die sinds 2002 over het herstel van het Jaagpad zijn genomen. 
 
Ik constateer verder dat de telefonische consultatie die wethouder Zivkovic voorafgaand aan 
deze bijeenkomst met mij had (omdat ik de trekker van dit dossier was vanuit de raad) niet bij 
de besluitvorming van het college is meegenomen. Daarin heb ik onder meer aangegeven dat 
een versmalling van het Jaagpad tot 150 cm. voor mijn fractie bespreekbaar zou zijn, mits aan 
een aantal voorwaarden over de inrichting voldaan zou worden. in het kort kwamen die op 3 
dingen neer: 

- de toegang beperken met zgn. S-sluizen en niet met klaphekjes, 
- een pad breedte van 90 cm., met daarbij in het achterhoofd dat ook mensen in een 

rolstoel gebruik van het Jaagpad zouden kunnen blijven maken, 
- het 90 graden draaien van de bedieningskast bij de brug, waardoor er een logisch 

(rechtdoor lopend) vervolg van het pad zou ontstaan ter hoogte van de oversteek 
bij het voet-/fietspad bij de brug Op Buuren. 

 
Het zal u duidelijk zijn dat de fractie van Maarssen 2000 niet voornemens is het hierbij te 
laten. Daartoe heb ik de hulp ingeroepen van specialisten Staats- en Bestuursrecht die mijn 
fractie adviseren over de mogelijk te nemen stappen tegen dit niet door de raad 
gesanctioneerd besluit. Zodra deze adviezen door mijn fractie zijn ontvangen zal ik u nader 
berichten. 

 
Op verzoek van raadslid mw. Rijsterborgh vraag ik u de raad intussen mede te delen dat de 
mededeling in uw brief, dat de fractie van Maarssen 2000 bij het informele overleg 
vertegenwoordigd was door mw. Rijsterborgh niet juist was en op basis van onjuiste 
informatie en derhalve foutief door u aan de raad gecommuniceerd is. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van Maarssen 2000, 

 
 

Ron Druppers, 
fractievoorzitter. 
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