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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 15 oktober 2019 om 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig   
Voorzitter Ed Theunen 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden   
VVD Babet de Vries  
Lokaal Liberaal Ron Druppers   
GroenLinks Shyrin Karamat- Ali   
CDA Klaas Overbeek   
Streekbelangen Jacques Helling  
PvdA Joseph Toonen  
ChristenUnie-SGP Kees van Vuuren   
Maarssen 2000 Riëtte Habes  
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek  
PVV Kenneth Romp  
  
Burgemeester en Wethouders 
Yvonne van Mastrigt Burgemeester 
 
Verder aanwezig 
Michiel Geradts, Nienke van Zelst, Tomas de Smet, Monique Leurs en Maarten van Asch. 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen 
Geen aanmeldingen. 
 
4.  Koningsdag 2019 
Inspreker de heer Corné Siero (namens de Stichting Oranjefeesten Maarssen); maakt zich zorgen 
over de scenario's die worden voorgesteld, waardoor de traditionele kinderspelen in park Goudestein 
wellicht op de tocht komen te staan. Deze locatie is het enige evenemententerrein en het is niet 
wenselijk de kinderspelen te combineren met andere festiviteiten.     
 
De voorzitter vraagt de burgemeester een korte toelichting te geven op de memo en ook te reageren 
op de ingekomen brief van de Ondernemersvereniging Hart van Maarssen, waarna de peilnotitie 
wordt besproken. 
 
Burgemeester Van Mastrigt zegt dat de memo is ingegeven door raadsvragen van Maarssen 2000 en 
de PvdA die kort na Koningsdag zijn gesteld over evenementen op Koningsdag 2019 in Maarssen 
Dorp. De memo ziet op de thema’s calamiteitenroutes, crowdmanagement (de burgemeester licht 
deze thema’s kort toe) en het alcoholgebruik. Om de overlast de komende jaren te voorkomen, wat 
betreft de verkoop en overmatig gebruik van alcohol, worden de volgende peilpunten aan de 
commissie voorgelegd:   
1. Hoe staat u tegenover een verbod op de verkoop van alcohol op Koningsdag door 
supermarkten in Maarssen-Dorp?  
2. Hoe staat u tegenover het instellen van een evenemententerrein om het overmatig 
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alcoholgebruik te beperken?  
 
Ten aanzien van de ingekomen brief van de Ondernemersvereniging Hart van Maarssen,  
zij stellen voor om de situatie van 2018 als uitgangspunt te nemen en daar met alle (horeca) 
ondernemers afspraken over te maken, merkt burgemeester Van Mastrigt op dat o.a. de eisen 
van politie ten aanzien van het crowdmanagement zijn aangescherpt en dat terugkijken geen 
optie is.  
In reactie op wat de heer Siero heeft gezegd merkt zij op dat het op de Kaatsbaan gewoon te 
druk is. De situatie is onverantwoord. In dat kader is de organisatie van de Kaatsbaan de 
suggestie gedaan om contact te zoeken met de Oranjevereniging Maarssen om samen te gaan 
werken. De gemeente blijft hier verder buiten.  
 
Vanuit de fracties worden vragen gesteld over de thema’s calamiteitenroutes en 
crowdmanagement die door de burgemeester worden beantwoord.  
 
Standpunten fracties t.a.v. de twee peilpunten: 
 

Fractie Peilpunt 1 Peilpunt 2 
PvdA Tegen, weinig 

vertrouwen in de 
effectiviteit van 
een 
alcoholverbod 

Positief 

Het Vechtse 
Verbond 

Positief Tegen 

Lokaal Liberaal Positief (voor 
hele gemeente) 

Tegen, nog 
meer regels 

VVD Positief Tegen 
Streekbelangen Positief, niet 

hele gemeente 
Positief 

GroenLinks Twijfels over 
maatregel 

Twijfels over 
maatregel 

CDA Positief, alleen 
Maarsen-Dorp 

Nu nog geen 
optie, eerst 
resultaten 
alcoholverbod 
afwachten. 

PVV Tegen Tegen 
ChristenUnie-
SGP 

Positief maar 
kiest liever voor 
instellen 
evenementen-
terrein 

Positief, wel 
evalueren 

Maarssen 2000 Positief, niet 
gemeentebreed 

Moeite mee, 
creëert 
onduidelijkheid. 

 

 
Burgemeester Van Mastrigt beantwoordt nog een aantal vragen over de aard van de klachten, de 
tegenstrijdigheid van de RIB en de memo (mogelijkheid instellen verbod verkoop van drank door 
supermarkten in APV) en of de maatregel wel of niet gemeentebreed moet gelden. Er is, na het 
uitbrengen van de RIB, onderzocht of andere gemeenten een bepaling in de APV hebben 
opgenomen, dat was het geval. De APV bepaling wordt zodanig geformuleerd dat het verbod kán 
worden toegepast en wordt gespecificeerd naar festiviteit en gebied. Er zijn geen officiële klachten 
ingekomen. De maatregel is gericht tegen de concurrentievervalsing, overmatig drankgebruik, vooral 
ook door minderjarigen en vervuiling. Overigens gaat de gemeente niet over het instellen van een 
evenemententerrein, een besluit hierover wordt door de ondernemers genomen. Goudestein is in het 
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bestemmingsplan aangewezen als evenemententerrein. Het instellen van een evenemententerrein 
heeft gevolgen voor de omgeving. Samenwerking tussen de betrokken partijen is een vereiste maar 
gebleken is dat de samenwerking in Maarssen wat lastig ligt.    
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
16-10-2019 
JW 
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