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Beste heer Theunen, 
 
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 het verwijderen van een speeltoestel in speelplek Slotlaan te Loenersloot . 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is het beleid van de gemeente met betrekking tot het verwijderen en vervangen van faciliteiten in 
speeltuinen gewijzigd ten opzichte van hetgeen de wethouder in januari aangaf? Zo ja, waarom is de 
raad hiervan niet op de hoogte gesteld ? 
 
Antwoord 1 
Het beleid is niet gewijzigd ten opzichte van januari. Klein herstel voeren we uit. Toestellen, die niet 
voldoen aan de veiligheidsrisico’s (en dus onveilig zijn) en waarvan de levensduur is verstreken, 
worden verwijderd. Vervangen doen we pas op het moment dat de speelplek in zijn geheel 
opgeknapt wordt. Enerzijds omdat wij geen speeltoestellen voorradig hebben en anderzijds omdat 
omwonenden vaak niet hetzelfde toestel terug willen. Om een ander toestel te kunnen plaatsen moet 
de ondergrond worden aangepast waardoor we er uit kosten- en efficiëntie -oogpunt voor gekozen 
hebben om pas te vervangen bij het opknappen van de gehele speelplek. Ook kan er dan voldoende 
aandacht gegeven worden aan innovatie en participatie. Daardoor zal een duurzamere en betere 
beheersbare situatie rondom de speelplekken ontstaan. 
 
Vraag 2 
Indien het beleid niet veranderd is, waarom is het toestel verwijderd zonder het te vervangen ? De 
wethouder gaf in januari expliciet aan dat vervanging bij veiligheidsrisico's prioriteit had en dat er in 
2020 voldoende middelen voor vervanging beschikbaar zijn. 
 
Antwoord 2 
Het toestel is verwijderd zonder te vervangen, omdat is afgesproken dat we dat pas doen als de 
gehele speelplek opnieuw wordt ingericht. 
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In 2020 zijn er vier speelplekken uitgekozen die heringericht worden. Daarvoor zijn inderdaad 
voldoende financiële middelen aanwezig.  Per jaar zal een nieuwe afweging worden gemaakt over 
welke speelplekken in aanmerking komen om gerenoveerd te worden (zie RIB44 speelplekken, juni 
2020).  
 
Vraag 3 
De wethouder benadrukte dat het college inzet op een participatief traject. Op welke wijze wordt de 
gemeenschap betrokken bij en in kennis gesteld van dit soort ingrepen ? Waarom is dat nu niet 
gedaan ? 
 
Antwoord 3 
Als een speeltoestel wordt vernield of niet goed uit de inspectie komt moet het per direct weg 
gehaald worden vanwege aansprakelijkheidsrisico’s. Daarover is geen participatie mogelijk. De 
bewoners worden nu niet ingelicht als er een toestel is verwijderd en over wat erna gebeurt. We zijn 
bezig om een geschikte vorm te bepalen ( bv een kaart) waarmee we op de website van de 
gemeente deze informatie centraal kunnen gaan verspreiden. Op het moment dat we een gehele 
speelplek gaan vervangen/vernieuwen gaan we uiteraard een participatietraject in met de 
omwonenden.  
 
Vraag 4 
Deelt het college de mening van GroenLinks dat -zeker ook in kleine kernen- zorgvuldig omgegaan 
moet worden met de beperkte mogelijkheden van ontmoeting en sociale cohesie ? 
 
Antwoord 4 
Ja, die mening wordt zeker gedeeld. Vandaar dat er ook veel aandacht besteed wordt aan de juiste 
inrichting van de beschikbare speelplekken.  
 
Vraag 5 
Wordt bij de renovatie en herplaatsing rekening gehouden met de intensiteit van gebruik en de 
sociale waarde van deze ontmoetingsplekken (in het bijzonder in kleine kernen) ? En zo ja, deelt het 
College dan de mening van GroenLinks dat er met meer zorgvuldigheid naar de verwijdering van dit 
grootste en beeldbepalende speeltoestel gekeken had moeten worden ? 
 
Antwoord 5 
Bij de keuze voor herinrichting van totale speelplekken wordt er niet alleen zeer zorgvuldig gekeken 
naar en afwegingen gemaakt in de intensiteit van gebruik en de sociale waarde van deze 
ontmoetingsplekken (in het bijzonder in kleine kernen), maar ook naar de leeftijdsopbouw van de te 
verwachten gebruikers. 
 
De afweging rond de verwijdering van dit individuele speeltoestel is ook met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gebeurd. Met de jaarlijkse technische inspectie is vastgesteld dat het toestel niet 
meer voldoet aan de veiligheidseisen. De levensduur van dit toestel is dit jaar ook verlopen. Het is 
niet verantwoord om geld te investeren in reparatie van een toestel waarvan je weet dat de kans 
groot is dat er binnenkort nog veel meer mankementen gaan komen.   
  
Vraag 6 
De fractie van GroenLinks verwacht op basis van de bespreking in januari en de daaruit volgende 
toezeggingen van de wethouder, dat het betreffende toestel onmiddellijk vervangen wordt door een 
vergelijkbaar, maar veiliger, alternatief. Wil het College aan deze verwachting tegemoet komen ? En 
zo niet, waarom niet. 
 
 
Antwoord 6 
Het betreffende toestel zal niet onmiddellijk vervangen worden. Wanneer wij dit toestel per direct 
gaan vervangen, zullen wij op vele andere plekken hetzelfde beleid moeten gaan toepassen. Dit zal 
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dan het proces van herinrichting van alle speelplekken naar een duurzamere en beter beheersbare 
situatie in de weg staan. Bovendien is er sprake van kapitaalvernietiging als het toestel bij een 
herinrichting opnieuw verplaatst moet worden of niet gebruikt wordt in de nieuwe inrichting van de 
speeltuin. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * E.

Achternaam * Theunen

E-mailadres * e.theuinen@upcmail.com

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Plannen aanpassing N201 bij Loenersloot

Inleiding * De provincie heeft de plannen gepresenteerd over de aanpassing van de 
N201. Vanuit de dorpsraad Loenersloot en diverse individuele burgers is 
afwijzend gereageerd op de plannen. Men geeft aan dat de wensen van 
de bevolking genegeerd zijn en dat de inspraak slechts voor de vorm 
(b)lijkt te zijn geweest.

De fractie van GroenLinks is eveneens teleurgesteld in het voorstel. Er 
wordt ingezet op de snelle doorstroom van nog meer autoverkeer en niet 
op het beperken van de overlast en de milieuschade voor de gemeente en 
de kern Loenersloot in het bijzonder. 

Het college van B&W van Stichtse Vecht, noch de gemeenteraad zijn 
bepalend in de keuze van de provincie en Rijkswaterstaat. Dat neemt niet 
weg dat met name het College op de diverse provinciale overlegtafels 
invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke keuzes. Vandaar de volgende 
vragen:

Vragen
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Vraag 1 * Welke mening c.q. visie wordt door het college naar voren gebracht in de 
verschillende provinciale en intergemeentelijke overleggen waar de 
aanpassing n201 op de agenda staat ?

Vraag 2 * Wat is in het bijzonder de opvatting over het knelpunt bij de kern 
Loenersloot ?

Vraag 3 * Wil het college hierin het standpunt verdedigen dat ook in de kern 
Loenersloot een aangepaste snelheid gehanteerd dient te worden, 
vergelijkbaar met de situatie in Vreeland ? 

Toelichting: bij de eerdere presentaties van de plannen is hier veelvuldig 
op aangedrongen. De bezwaren hiertegen vanuit de provincie zijn van 
technisch formalistische aard : het betreft een 80 km weg, waar 80 km 
gereden moet worden ivm de doorstroming. In Vreeland wordt hierop een 
uitzondering gemaakt omdat de weg dicht bij de bebouwing loopt. 
Loenersloot is als kern weliswaar kleiner, maar zeker vergelijkbaar. 
Sterker, de bebouwing van de binnenweg ligt dichterbij de N201. Waarom 
niet vanaf de A2 tot de huidige grens bij Vreeland de snelheid aanpassen 
tot 50 of 60 km per uur ?
Het is volgens onze fractie een keuze voor de provincie en zeker geen 
dwingend principe. 

Vraag 4 * Deelt het college de zorg van de bevolking van Loenersloot dat verbreding 
van de weg de leefkwaliteit (onder meer geluid en fijnstof) negatief 
beïnvloedt ? 

GroenLinks benadrukt hierbij dat het gaat over de cumulatie van milieu-
effecten. Het is niet alleen extra belasting van een verbrede N201. Het 
komt bovenop onder meer de uitstoot van de scheepvaart op het 
Amsterdam Rijn kanaal en de verbrede A2. 
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Vraag 5 * Wil het college bij de provincie bewerkstelligen dat naar de cumulatie van 
milieu-effecten van de voorgenomen wijziging onderzoek wordt uitgevoerd 
?

Vraag 6 * Wanneer de provincie hiertoe niet bereid is, wil het college dan een 
dergelijk onderzoek in eigen beheer uitvoeren ? Indien niet, waarom niet 

Vraag 7 * In het voorstel wordt verbreding van de n201 voorgesteld tot de kern 
Loenersloot. Dat is niet in overeenstemming met het uitgangspunt van de 
gehele herziening waarbij alleen de knelpunten aangepakt zouden 
worden. Deelt het college deze mening en wil het college hierover 
bezwaar maken naar de provincie ?

Vraag 8 * Is het college bereid om zich in te spannen om het voorgenomen besluit te 
laten wijzigen door de provincie met medeneming van bovenstaande 
punten en argumenten ?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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