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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
9 oktober 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman 1 t/m 4 
VVD Babet de Vries 5 en 6 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 6 
GroenLinks Tjeerd Schuhmacher 1 t/m 3 en 5 
GroenLinks Marja van Gaalen 4 en 6 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 6 
Streekbelangen Jacques Helling 1 t/m 6 
PvdA Joseph Toonen 1 t/m 4 
PvdA Maarten van Dijk 5 en 6 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 5 
ChristenUnie-SGP Immanuel Wijland 6 
Maarssen 2000 Arjan Kroon 1 t/m 6 
PVV Ruud Vermeent 1 t/m 6 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 6 
Stichts Appèl Hans van Maanen 1 t/m 6 
 
Burgemeester en Wethouders 
Linda van Dort GroenLinks 1 t/m 5 
Frank van Liempdt Lokaal Liberaal 6 
 
Verder aanwezig 
Loes van de Craats Beleidsadviseur Omgevingskwaliteit 3 
Joost Broeke Planoloog 4 
Hugo Steutel Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling 4 
Lykle Ganzevoort Beleidsadviseur Afval 5 
Cathelijne Dapiran Beleidsmedewerker 6 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Na een inventarisatie hebben Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 vragen over de ter 
kennisname stukken. 
 

3. Bestemmingsplan Veenkade 8 in Maarssen. 
De fracties stemmen in met het bestemmingsplan. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad, met de aantekening dat de fractie van GroenLinks de 
beantwoording van de technische vragen afwacht. Zijn deze niet naar tevredenheid, dan vraagt 
GroenLinks alsnog om dit bestemmingsplan als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen. 
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4. Bestemmingsplan Straatweg 66 in Breukelen. 

Steven de Clercq spreekt in namens de Vechtplassencommissie. Hij gaat voornamelijk in op de 
relatie tussen het nieuwbouwplan en Vreedenoord, de buitenplaats waar het terrein deel van 
uitmaakte. De Vechtplassencommissie is positief over de plannen en vraagt ook betrokken te 
worden bij de uitvoering ervan. 
 
De fracties stemmen in met het bestemmingsplan. Vragen worden gesteld over de haven. Zijn 
de ligplaatsen alleen voor de eigenaren of ook voor recreanten? Is er andere huisvesting 
beschikbaar voor de kunstenaars van De Danne Ateliers? 
PvdA en Streekbelangen vinden het jammer dat er enkel sociale koopwoningen gerealiseerd 
worden. Is er wellicht een opening om toch ook sociale huurwoningen te realiseren? 
Maarssen 2000 heeft zorgen over de sociale koopwoningen, met name over mogelijke 
doorverkoop tegen exorbitant hoge bedragen. 
 
Wethouder Van Dort antwoordt dat de ligplaatsen eigendom zijn van de eigenaren van de 
woningen. De gemeente heeft bij dit plan geen invloed op sociale huur of koop. Het blijft dan ook 
sociale koop. In de anterieure overeenkomst is een artikel opgenomen dat waarborgt dat de 
koper er ook zelf moet gaan wonen. De Danne Ateliers heeft de aandacht van het college. Het 
college kan echter geen ruimte aanbieden. Zij moeten zelf een ruimte zoeken. Indien mogelijk 
worden zij hierbij wel geholpen. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
5. Uitgangspunten en randvoorwaarden afvalscheidingsstation, inclusief werfactiviteiten. 

ChristenUnie-SGP is verbaasd over het feit dat het college spreekt over “mogelijk te realiseren in 
deze raadsperiode”. Dit traject loopt al verschrikkelijk lang en moet nu toch wel eens van de 
grond komen. Vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om twee satellietstations te realiseren 
voor seizoensgebonden afval, zoals tuinafval. Wordt het nieuwe afvalscheidingsstation open of 
overkapt? Overkapt heeft veel voordelen op het gebied van Arbo voor het personeel en service 
voor de inwoners. Dringt er op aan om nu vaart te maken met een realisatie vóór 2022! 
 
Maarssen 2000 kan zich niet vinden in de 4e bullit van de bijlage die gaat over de ligging van 
een nieuw afvalscheidingsstation in het geografisch hart van de gemeente. Blijft voorstander van 
een keuze voor het demografisch midden. Heeft ook zorgen over de 11e bullit. (Geen verhoging 
van de afvalstoffenheffing door de te verwachten opbrengsten van de verkoop van de terreinen 
van de huidige afvalscheidingsstations, te verrekenen met de kosten van de oprichting en 
exploitatie van de nieuwe milieustraat). Vraagt behoudend te zijn met de verkoop van de 
gronden. In dat geval heeft de gemeente bij woningbouwplannen weinig tot geen zeggenschap 
over de invulling. 
 
Het Vechtse Verbond constateert dat inwoners van Nigtevecht veel naar Weesp gaan voor het 
wegbrengen van afval. Kunnen, met 1 station in het geografisch midden, de inwoners van 
Maarssen/Maarssenbroek ook gebruik maken van het afvalscheidingsstation in Lage Weide. 
Kan hiervoor met de buurgemeenten worden samengewerkt? Kunnen er naast het nieuwe grote 
afvalscheidingsstation ook depôts komen in Kockengen en Loenen? Blijft het afval ook aan huis 
opgehaald worden? 
 
PvdA dringt aan op een snellere procedure dan in het voorstel is aangegeven. Kan dit proces 
ingekort worden? Staat achter 1 goed geoutilleerd station in het geografisch midden. Vraagt de 
optie te onderzoeken om de activiteiten van Groenwerk (PAUW) ook te huisvesten op het 
nieuwe afvalscheidingsstation. Dat kost 1000 m² extra. Vraagt in de omgeving van Loenen een 
extra steunpunt te realiseren, zonder personeel, voor veel voorkomende afvalstromen. 
 



 

Pagina 3 van 6 
 

 

GroenLinks stemt in met de uitgangspunten en voorwaarden. De planning kan wat de fractie 
betreft sneller. Vraagt eventuele satellietstations, met begeleiding, ook op zaterdagochtend open 
te stellen. 
 
CDA is voor 1 afvalscheidingsstation met een centrale ligging. Dringt wel aan op ruimere 
openstelling, met een avondopenstelling. Vraagt het gebruik van de witte tuinzakken meer te 
promoten. Neemt het idee van de PvdA voor een steunpunt in de omgeving van Loenen mee 
terug naar de fractie. 
 
VVD is voor 1 station op een centrale locatie. Moet goed bereikbaar zijn en met een goede 
dienstverlening. Pleit voor ruimere openingstijden. Vraagt in de aanbesteding rekening te 
houden met maatwerk oplossingen. De inwoners moeten een keuze hebben tussen brengen en 
halen. Is voor een snelle realisering. Vindt de suggestie van de PvdA om de groenvoorziening 
van PAUW mee te nemen een goed idee. Dringt aan op efficiency en zorgvuldigheid. 
 
Lokaal Liberaal is het eens met de uitgangspunten en randvoorwaarden. Maakt zich zorgen over 
de bereikbaarheid voor de noordelijke kernen. Vraagt de wethouder goed na te denken over 
satellietstations. 
 
Streekbelangen vraagt ook om naast 1 groot afvalscheidingsstation, satellietstations elders in de 
gemeente te realiseren. Kunnen kleine ondernemers hun afval inleveren op het nieuwe 
afvalscheidingsstation? 
 
Stichts Appèl pleit voor 1 groot station in Maarssen/Maarssenbroek, met dependances in de 
andere kernen. Vreest, met enkel een afvalscheidingsstation in het geografisch midden, dat 
mensen, als zij meer dan 20 km. moeten rijden om hun afval weg te brengen, het afval gaan 
dumpen. 
 
Wethouder Van Dort geeft aan dat al eerder door de raad is gekozen voor 1 modern 
afvalscheidingsstation is het geografisch midden van Stichtse Vecht. Zij heeft de ambitie om dit 
zo snel als mogelijk te realiseren. Vraagt de raad om meer uitzoekwerk, dan kost dat meer tijd 
en schuift de realisatie op. Het nieuwe station wordt sober en doelmatig, tegen zo min mogelijk 
kosten, dus zonder overkapping. Begrijpt dat als de gemeente zelf een grondpositie heeft, er 
meer mogelijkheden zijn om sociale huurwoningen te realiseren. Echter, gekozen wordt voor 1 
station met een hoog serviceniveau, waarbij de afvalstoffenheffing niet omhoog hoeft. Daarvoor 
dienen de huidige terreinen verkocht te worden. Zij geeft mee te waken voor het realiseren van 
satellietstations. Daar is ook wetgeving voor qua gezondheid, etc., moet bemenst zijn en brengt 
ook grote kosten met zich mee. Er zijn goede ervaringen met de witte zakken voor tuinafval. 
Daar wordt mee doorgegaan. Het 6 x per jaar gratis ophalen van afval blijft ook zo. 
 
Maarssen 2000 vreest voor het dumpen van afval als het afvalscheidingsstation te ver weg is. 
 
PvdA vraagt of het college de planning voor 2019 kan versnellen. Vraagt de wethouder de optie 
voor de Stichting Groenwerk toe te voegen. Zo niet, dan komt de fractie met een amendement 
hiervoor. Voor een steunpunt in de noordelijke kernen komt de fractie met een amendement in 
de raad. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt nogmaals naar een mogelijke samenwerking met buurgemeenten 
Utrecht en Weesp. Vraagt een jaar na de realisatie van het nieuwe afvalscheidingsstation te 
evalueren met onder andere een enquête over de ervaring met de afstanden. 
 
Wethouder Van Dort antwoordt dat de planning zo snel als mogelijk is. Samenwerking met de 
buurgemeenten is in 2013 al onderzocht. Dat willen zij niet omdat inwoners van Stichtse Vecht 
niet meebetalen aan de afvalstoffenheffing in andere gemeenten. 
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Zij zegt toe de optie voor Groenwerk uit te zoeken en dit mee te nemen in het raadsvoorstel. 
 

→ Kan als bespreekstuk naar de raad. 
 
Toezegging wethouder Van Dort: 
De optie om de activiteiten van Groenwerk (PAUW) ook te huisvesten op het nieuwe 
afvalscheidingsstation onderzoeken en meenemen in het raadsvoorstel. 
 

Ter Kennisname 
a. Ontwerpbestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor. 

Maarssen 2000 heeft gemerkt dat het indienen van een zienswijze erg lastig was. De termijn is 
hier inmiddels voor gesloten. Er was op de website moeilijk iets over te vinden en linkjes waren 
niet goed te vinden of werkten niet. Vraagt te overwegen, als dit juridisch mogelijk is, om de 
termijn voor het indienen van een zienswijze te verlengen. 
Wethouder Van Dort komt hier schriftelijk op terug, binnen de termijn die staat voor het 
beantwoorden van technische vragen. (10 dagen). 
 
Het Vechtse Verbond vraagt of dit plan nu definitief is. 
Wethouder Van Dort antwoordt ontkennend. Het plan komt nog in de commissie en de raad. 
 
Toezegging wethouder Van Dort: 
De vraag van Maarssen 2000 over verlengen van de termijn voor het indienen van zienswijzen 
schriftelijk beantwoorden, binnen de termijn die staat voor beantwoording van technische vragen 
(10 dagen). 
 

→ Is voor kennisgeving aangenomen. 
 

b. Ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 in Vreeland. 
→ Is voor kennisgeving aangenomen. 

 
c. Ontwerpbestemmingsplan Laan van Niftarlake 129 in Tienhoven. 
→ Is voor kennisgeving aangenomen. 

 
6. Actualiseren beleidsregel standplaatsen. 

Ruben Timmer van Bloemen van Ruben (standplaats in Breukelen op woensdag, donderdag en 
zaterdag) is geïnteresseerd in de keuze van de commissie. Als zijn standplaats terug moet naar 
twee dagen verliest hij inkomsten. 
 
De voorzitter geeft aan dat gevraagd is een keuze te maken uit drie opties: 
1. meer diversiteit in voorzieningenniveau consument; 
2. alle standplaatsen weigeren / geen standplaatsvergunningen meer uitgeven; 
3. afgeslankte versie. 
 
Streekbelangen kiest voor optie 1. Constateert dat Loenen tot de grote kernen wordt gerekend. 
Vraagt dat niet te doen en de kramen in Loenen te laten staan. 
 
Het Vechtse Verbond kiest voor optie 1. Vraagt in de kleine kernen ruimhartig met de verzoeken 
om te gaan. 
 
CDA kiest voor optie 1, wel kernafhankelijk. In hoeverre kan daar in gestuurd worden? Stelt voor 
de visboer op de Hazeslinger te laten staan. Wat denken de Dorpsraden hiervan? Kunnen 
kramen met streekproducten gratis of zo goedkoop mogelijk een vergunning krijgen? 
 



 

Pagina 5 van 6 
 

 

GroenLinks kan zich vinden in het reguleren van bepaalde branches op bepaalde dagen. Heeft 
te weinig zicht op waar behoefte aan is in de kleine kernen. Dorpsraden kunnen daarbij 
behulpzaam zijn. Het bedrag voor de kleine kernen kan verder omlaag in het kader van de 
tariefdifferentiatie. Kiest voor optie 1. Sluit zich aan bij de woorden van Het Vechtse Verbond om 
de kleine kernen ruimhartig te bedelen met extra standplaatsen. 
 
Maarssen 2000 vraagt zich af wat het probleem is. Wat gaat er mis als de situatie blijft zoals 
deze nu is. Kijk eerst waar behoefte aan is en hierbij winkeliers niet voor de voeten lopen. Kiest 
voor optie 1. 
 
PvdA vraagt naar de huidige situatie. Heeft geen zicht op de impact van het voorstel. Vraagt een 
uitzondering te maken voor de friteskraam in Reigerskamp. Deze is semipermanent en staat er 
al 22 jaar. Dit vraagt om een maatwerkoplossing. Hoeveel ondernemers maken gebruik van een 
vergunning voor langer dan 2 dagen per week? Is voorstander van meer diversiteit, meer 
branches. Kiest voor een combi van de opties 1 en 3. Kan de impact van optie 1 niet overzien. 
 
VVD kiest optie 1, al is een combi van de opties 1 en 3 ook een optie. Vraagt de neveneffecten 
inzichtelijk te maken. Is er een verkenning geweest? Pleit er voor om het verbreden van het 
aanbod te stimuleren. 
 
ChristenUnie-SGP vindt diversiteit belangrijk. Gaat in op de standplaats op de Hazeslinger. 
Maakt zich zorgen over het concurrentiebeding. Vraagt naar de gevolgen. 
 
Lokaal Liberaal kiest voor optie 1. Is voor meer diversiteit. Constateert botsende belangen. Zorg 
voor voldoende standplaatsen in de kleine kernen. Pleit voor maatwerk voor het oprekken van 
de 2 dagen regel. 
 
Stichts Appèl   wil de situatie laten zoals het nu is. Kiest voor optie 1, met de mogelijkheid voor 
maatwerk wat de 2 dagen regeling betreft. Sluit zich aan bij de suggestie om de dorpsraden om 
advies te vragen. 
 
PVV vraagt zich af wat er nu eigenlijk speelt. Wat de Hazeslinger betreft is het de vraag wat de 
toekomst brengt. De Viskraam staat op de stoep en neemt geen parkeerplaats in. (de tafeltjes 
staan wel op twee parkeerplaatsen) Geef elkaar toch de ruimte! Wat is niet te dicht in de buurt? 
Vraagt meer duidelijkheid. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt of de ambulante handel ook onder deze regeling valt. 
 
Wethouder Van Liempdt merkt op dat het college de situatie niet kan laten zoals deze nu is. In 
de vorige raadsperiode heeft de raad om een voorstel gevraagd. Op basis van economische 
gronden kan het college niet reguleren. Het gaat nu om het ophalen van informatie van de raad. 
Daar is deze peiling voor. Te brede kramen zal worden meegenomen in het voorstel. Een 
maximum omvang van 25 m² zal worden meegegeven. Er komt meer duidelijkheid. Hij zal een 
overzicht toesturen welke waren worden waar verkocht en op welke dagen. Het signaal over de 
snackkar in Reigerskamp neemt hij mee. Hij vraagt zich af wat de legitimatie van de dorpsraden 
is. Hij wil van de commissie een uitspraak horen of hij dorpsraden en wijkcommissie’s moet 
benaderen. Met ondernemers is al een heel traject doorlopen. Er is ook met consumenten 
gesproken, maar dat is geen representatieve steekproef geweest. Hij wil met de input uit de 
commissie aan de slag en komt met een voorstel terug naar de commissie.  
 
PvdA vraagt naar de impact van optie 1. Hoeveel ondernemers worden hiermee gedupeerd? 
Vraagt oude rechten te respecteren. Pleit voor maatwerk per kern. 
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Wethouder Van Liempdt antwoordt dat er geen verworven rechten zijn. Reeds verleende 
vergunningen worden uitgediend. 
 
De voorzitter constateert een meerderheid voor optie 1. 
 
ChristenUnie-SGP is niet overtuigd. Kiest voor optie 3. 
 
PVV geeft de wethouder de suggestie mee om de beschikbare ruimte voor kramen af te 
bakenen met paaltjes o.i.d. 
 
PvdA kiest voor een combinatie van de opties 1 en 3. 
 
CDA stelt voor om toch een belrondje te doen langs de dorpsraden en wijkcommissies, met 
name in de noordelijke kernen. En alleen vragen naar de situatie in de eigen kern/wijk. 
 
Lokaal Liberaal en Stichts Appèl kiezen voor optie 1. 
 
Streekbelangen kiest voor optie 1, met als aanvulling om Loenen te beschouwen als kleine kern 
wat het winkelaanbod betreft. 
 
VVD kiest voor optie 1, met als toevoeging geen afslanking waar geen winkelaanbod is. 
 
GroenLinks vraagt naar de looptijd van de contracten (3 jaar). Geeft mee om bij inwoners te 
inventariseren wat de wensen zijn. 
 
Het Vechtse Verbond kiest voor optie 1 plus een deel van optie 3. Vraagt de precariorechten 
voor nieuwe standplaatshouders voor dezelfde plek gelijk te trekken. 
 
Maarssen 2000 blijft zich afvragen wat het probleem is. Adviseert hier zorgvuldig mee om te 
gaan. Betrek ondernemers hierbij. 
 
Wethouder Van Liempdt vindt het lastig om Loenen als een kleine kern te beschouwen. Heeft 
een groot winkelaanbod. Moet hierover nadenken. Hij zegt toe een belrondje langs de 
dorpsraden en wijkcommissies te doen. 
 
Ruben Timmer maakt gebruik van het slotwoord. Hij is geen directe concurrent, maar een 
toevoeging voor de consument. Een standplaats van 25 m² is voor hem te klein. Daar past zijn 
wagen niet op. 
 

→ De voorzitter concludeert dat het college, na verwerking van alle input, met een voorstel terug in 
de commissie komt. 
 
Toezeggingen wethouder Van Liempdt: 
1. De raad een overzicht toesturen van welke waren waar worden verkocht en op welke dagen. 
2. Een belrondje langs dorpsraden en wijkcommissie houden voor nadere input. 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
10-10-2018 
MdJ 
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