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NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op dinsdag 22 november 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis te Loenen. 
 
Voorzitter Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier Jelle Hekman 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van ’t Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, 

Hetty Veneklaas  
ChristenUnie-SGP  Jan Boogerd, Wim van den Bosch 
D66  Linda Hogeveen, Franko Živković-Laurenta 
Duurzaam Stichtse Vecht  Cock van der Kaaij 
GroenLinks  Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV  Frank van Liempdt 
Maarssen Natuurlijk!  Warner van Vossen 
Maarssen 2000  Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA  Erik van Esterik, Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen  Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond  Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Han Lyre, Kathalijne de Kruif, 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, 
Elfride Zeldenrust 

Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Afwezig Ron Druppers (Maarssen 2000) 
 Samir El Hafiani (Maarssen 2000) 

 Jaap Rehbock (D66) 
 Marnix Veldhuijzen (CDA) 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering van uw raad. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Druppers en Veldhuijzen. 
De heren El Hafiani, Van Nieuwenhoven en Rehbock komen later. 
 
2. Spreekrecht inwoners over niet geagendeerde punten 
 
De voorzitter: voor agendapunt 2 zijn geen insprekers maar wel voor het agendapunt Kadernota 
Gebiedsgericht werken. Normaliter zou er worden ingesproken bij punt 14 maar een aantal mensen 
die eerder de vergadering moeten verlaten, hebben gevraagd of zij eerder konden inspreken. In 
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overleg met de griffier heb ik besloten om dat te doen. Daarom wil ik graag eerst het woord geven 
aan de heer Udinga. 
 
De heer Udinga: ik wil de aftrap doen op twee manieren. Misschien kunnen we het agendapunt 14, 
als we allemaal hebben ingesproken, wat naar voren zetten. Ik wil eigenlijk mededelen dat we hier 
niets te vieren hebben. Het wijkgericht werken is begonnen in 2006. Er is nu dus een lustrum van vijf 
jaar. 
Mijn moeder vertelde vroeger dat als je geen oren had, je ook niets kon horen en dan werd je ook 
niet gehoord. Ze zei er wel bij, je moet opletten want oortjes betekent ook geld.  
Ik wil zeggen over deze kadernota dat we in Breukelen een goed systeem hadden. We hadden geld, 
als wijkcomité en we waren zelfstandig. Het enige dat er niet goed aan was, was het centraal 
leefbaarheidsbudget. Dat was voor degenen die ermee moesten werken een soort lotto. Als je op tijd 
was, kon je er gebruik van maken. Als je hard gewerkt had en je was net te laat, had je niets. Ik vind 
dus dat we daar iets aan moeten doen.  
Wij hadden € 100.000 te besteden over vijf werkgebieden. Over die 100.000 konden we voor 10.000 
er zelf over beschikken. We hadden voor de burgers ook iets. We konden de mensen opvangen en 
we konden iets doen. 
Deze kadernota kijkt er iets anders naar. Ik vind dat oortjes nodig zijn om te kunnen faciliteren. De 
enige waarde die een wijk en een vrijwilliger heeft, is dat als die gaat faciliteren en hij neemt het op, 
moet hij ook een besluit kunnen nemen maar dan moet hij ook tegen mensen kunnen zeggen: dat 
gaan we voor jullie regelen. Maar ik wil niet dat dit verwordt tot een soort administratieve handeling 
waar dus 200 vrijwilligers een administratieve business gaan doen om te gaan vragen of het 
allemaal mag. Dat vind ik dus niet goed. 
We zijn vier jaar geleden begonnen met Jacqueline en dat ging goed maar toen mochten we 
eigenlijk op kamers. Nu hebben we eindelijk een huis en nu zijn we alles kwijt. Dat klopt dus niet in 
de hiërarchie dat als je volwassen wordt en dat je later dingen moet doen. 
Er moet ongetwijfeld op een begroting van 102 miljoen meer geld zijn dan wat er nu voor is 
uitgetrokken. Dit is 0,01% van de begroting en we hebben dit in het vaandel staan. Ik denk dat we 
dus toch maar iets moeten opvoeren.  
De Kadernota moet er voor 1 januari zijn want anders gaat er iets niet goed. Er moet geld gezocht 
worden bij de Kadernota en dan gaat het goed. Maak de 200 vrijwilligers tevreden en dan moeten 
we het maar doen. Daarna gaan we op weg naar het Oortjespad. 
 
De heer Van Ek: ik ben van de wijkcommissie Fazantenkamp en wil reageren naar aanleiding van 
de aangepaste Kadernotitie die voor behandeling vanavond geagendeerd staat. Ik sta hier omdat de 
doelstellingen van Gebiedsgericht werken zoals die door de gemeente zijn opgesteld nog niet goed 
in de Kadernotitie zijn verwoord. We plaatsen onze kanttekeningen bij dit finale document. 
Enkele punten ten aanzien van de toelichtende brief. We moesten op korte termijn reageren. De 
werkwijze was: ontvangen de tekst donderdag en reageren voor maandagmorgen 9:00 uur. Geen 
schriftelijke of telefonische reactie is geen commentaar. In zo’n korte tijd is ruggespraak met de 
bewoners onmogelijk. Wij vinden het tijdig halen van de eindstreep belangrijker voor de politiek dan 
de kwaliteit van het zorgvuldig doorlopen van het proces. Dus beslist niet uitstellen. 
Afgesproken was dat de commentaren van de raadsleden als bijlage zouden worden verstuurd 
zodat we zouden weten waarom en door welke partijen aanpassingen zijn verzocht en door de 
afdeling Wijken en kernen zijn ingedeeld. Openheid en transparantie zijn o zo gewenst maar ook 
noodzakelijk. Wij betreuren dat aan deze verwachting niet is voldaan. 
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Dan de nota inhoudelijk. Wij betreuren dat het participatiebeleid, het implementatieplan alsmede de 
Kadernota niet gelijktijdig zijn opgepakt. Dat er andere deadlines voor zijn gesteld. Het is aan de 
inhoud van de Kadernotitie te bemerken dat er geen of onvoldoende rekening mee gehouden is. 
Om een voorbeeld te noemen: als men artikel 83 van de Gemeentewet expliciet uitsluit, heeft dat 
consequenties voor de meest ambitieuze participatiegraden als expertgroep of coproductie. Het 
meest belangrijke doel van wijkgericht werken is immers om de afstand tussen de gemeente en de 
burgers te verkleinen. Als tegenprestatie wordt nu voorgesteld om op basis van drie verschillende 
convenanten de participatiegraad te bepalen. Daarmee gaan we niet akkoord. 
Als je participatie bij voorbaat aan banden legt, stimuleer je nooit meer wijkcommissies om steeds 
een niveau hoger te gaan kiezen. Het proces om participatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld  
vergunningen vergemakkelijken en de verzekering als vrijwilligers handhaven, bevordert initiatieven 
vanuit de wijk. Dit komt nu te vervallen. Burgers moeten dit zelf regelen. 
Om bij diverse werkgroepen een beperkte afvaardiging toe te laten van wijkcommissies, te weten 
twee deelnemers, op afroep bij de stuurgroep, dekt geenszins de lading van de participatierol van 
bewonersorganisaties te vergroten. Het is mooi dat er drie convenanten zijn maar de betrokkenheid 
wordt onder meer bepaald door zeggenschap en inspraak. Die rol van de burgers pas bij het 
convenant in werking te laten treden, is rijkelijk laat. Convenanten gaan over uitvoering en niet over 
visie. 
Ten aanzien van het leefbaarheidsbudget: op de werksessie is met de wijkcommissie heel duidelijk 
de discussie gevoerd dat er sprake zou zijn van een platform van wijken die over een budget konden 
beschikken. Wij moeten helaas constateren dat de leefbaarheidspot, het voorstel verworden is tot 
een soort subsidie met incidentele voorzieningen waarbij de burger enkel gelden kan aanvragen 
maar niet mag beoordelen of meebeslissen over hoe en waaraan het wordt besteed. 
Dan nog de taalkundige toegankelijkheid van de opgestuurde stukken. Als u wilt dat de 
burgerparticipatie zal plaatsvinden, moet u ons in staat stellen om u te begrijpen. Geen Jip en 
Janneke versie maar een versie in normaal gangbaar Nederlands, aangevuld met een 
processchema en gebaseerd op de voor ogen staande structuur waarop duidelijk staat aangegeven 
dat tot waar de participatiegraad. Een publiekversie van de nota is wenselijk maar die komt pas 
achteraf. 
Samenvattend, wij hebben de indruk dat de politiek graag burgers laat participeren en daar zijn we 
heel blij mee maar dat de beleidsmedewerkers nog een steuntje in de rug nodig hebben en dat het 
zo moet worden opgeschreven dat er daadwerkelijk sprake is van participatie. Wellicht kan de 
Kadernota ter toetsing worden voorgelegd aan de Wmo-raad. 
 
De heer Boonakker: ik sta hier namens de Dorpsraad Nigtevecht. Tijdens de werksessie op 7 
november heb ik namens de Dorpsraad Nigtevecht al ingesproken en hierbij in het bijzonder 
gewezen op het feit dat het toen liggende stuk teveel geschreven was vanuit een ambtelijk 
perspectief zonder oog te hebben voor het perspectief van wijkcomités of dorpsraden, de partners in 
dit proces.  
In de nu voor ons liggende aangepaste versie zien we duidelijk stappen in de goede richting. 
Alhoewel er ook voor ons nog tal van vragen en onduidelijkheden resteren en mogelijk deels 
veroorzaakt door de korte tijd welke ons gegund is om het stuk goed te kunnen bestuderen en ook 
met elkaar te kunnen overleggen. 
Illustratief is wellicht het volgende: in nagenoeg alle publicaties over burgerparticipatie en 
burgerinitiatieven wordt van de overheid een faciliterende rol verwacht. Ik heb er geen zoekmachine 
op losgelaten maar ik kan mij niet herinneren het woord faciliteren of een synoniem ervan in de 
Kadernota te hebben aangetroffen.  
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In de Kadernota is gekozen voor een top-down benadering. Het was wellicht beter geweest, met 
name gelet op het acceptatieproces, als voor een andere benadering was gekozen. Meer 
aansluitend op de belevingswereld van de partner in dit proces. Geen kritiek maar wel jammer en 
ons inziens een gemiste kans. Door de herinvoering van de ambitieniveaus krijgen de 
bewonersorganisaties in ieder geval weer een eigen keus. Dat is wat ons betreft de winstpunt. 
Over het organisatiebudget het volgende: het lijkt onlogisch en eigenlijk is het ook zo dat bij de 
vaststelling van het organisatiebudget uitsluitend wordt gekeken naar het aantal inwoners en niet 
naar het ambitieniveau met daaraan verbonden inspanningen en financiële consequenties. Wij 
realiseren ons evenwel dat voor deze budgetten slechts een beperkt vast bedrag beschikbaar is en 
dat we zolang er nog geen zicht is op wie voor welke participatiegraad zal kiezen het wel heel 
moeilijk wordt om tot een andere formule te komen. Het is niet alleen het ambitieniveau dat de 
agenda van een dorpsraad bepaalt maar veel meer zijn er de lokale omstandigheden, de lokale 
problematiek die de agenda bepalen en hiermee de workload en de tijdbelasting voor de dorpsraad 
of het wijkcomité inclusief de daaraan verbonden kosten voor onder andere de communicatie met de 
achterban. De wetenschap dat deze componenten helemaal niet in een formule zijn uit te drukken, is 
voor ons aanleiding om voor het komende jaar te berusten in de gekozen oplossing. Het 
organisatiebudget is voor ons niet richtingbepalend voor de keuze van het ambitieniveau. 
De voormalige gemeente Loenen kende in tegenstelling tot de gemeente Breukelen geen 
gebiedsgericht werken. Wij zien hierin zeker voordelen en niet alleen omdat wij kunnen rekenen op 
enige financiële tegemoetkoming. Invoering van gebiedsgericht werken heeft dan ook onze voorkeur 
waarbij wij ook oog hebben voor de wens en wellicht ook de bestuurlijke noodzaak om het 
gebiedsgericht werken per 1 januari operationeel te hebben. Dit ondanks het feit dat wij ook nog met 
menige vraag of onduidelijkheid zitten. Voor de Dorpsraad Nigtevecht is hierbij van doorslaggevende 
betekenis het feit dat de doelstellingen voor gebiedsgericht werken helder zijn geformuleerd en niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar. Wel verbinden wij hieraan de uitdrukkelijke afspraak dat niet na een 
jaar, dus ergens in 2015, maar bij voorkeur al volgend jaar of uiterlijk medio 2013 met alle betrokken 
partijen ervaringen worden geëvalueerd en dit voortschrijdend inzicht ook leidt tot aanpassingen 
waar wenselijk en noodzakelijk. 
Krijgen we straks ook nog een participatiebeleid? We kunnen er dan allemaal op rekenen dat dit nog 
leidt tot enkele aanpassingen van het stuk. 
 
(de heer Van Nieuwenhoven is in de vergadering gekomen) 
 
De heer Hartman: ik ben van het wijkcomité Breukelen-Noord. Breukelen-Noord is een wijk met zo’n 
4000 inwoners. Daarvan is ruim de helft ouder dan 55 jaar en dat betekent dat in de wijk Noord 
nogal wat voorzieningen moeten worden getroffen en aandacht moet zijn voor de oudere 
bewonersgroep. De wijk Noord heeft relatief veel huurwoningen en ook veel sociale huurwoningen 
en alles door elkaar, rijk en arm, sociaal en asociaal. Het wijkcomité heeft op een gegeven moment 
de handschoen opgenomen en heeft onder andere een wijkcentrum en de wijkhuiskamer 
gerealiseerd. Daarnaast is een grote speeltuin gerealiseerd die als sociaal trefpunt functioneert en 
een aantal andere zaken zoals de inrichting van de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Met andere woorden, we zijn redelijk druk geweest met wijkgericht werken. Dat willen we ook blijven 
doen maar we hebben het bange vermoeden dat de middelen ons daarvoor zullen gaan ontbreken. 
Wat betreft de Kadernota: we zijn in het algemeen niet ontevreden over het geheel. Het is een 
redelijk ambitieuze nota waarin de kaders van het beleid goed zijn aangegeven. De stelligheid van 
deze nota doet echter vermoeden dat het praktisch onmogelijk zal worden om tijdens de uitvoering 
hiervan wijzigingen aan te brengen. Als tijdens de uitvoering van het beleid binnen de kaders van de 
Kadernota blijkt dat dit beleid in de praktijk niet overeenkomt met de doelstellingen zoals 
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omschreven in hoofdstuk 2, te weten de doelstelling gebiedsgericht werken, moet het mogelijk zijn 
om de Kadernota aan te passen op basis van voortschrijdend inzicht. Een en ander overigens 
zonder de kaders van het beleid te wijzigen. Met andere woorden, het moet dus mogelijk zijn om 
gedurende het gehele traject de zaak aan te passen aan de situatie zoals die zich daadwerkelijk 
ontwikkelt.  
Met betrekking tot de Kadernota is het wijkcomité ook tot de conclusie gekomen dat de indruk 
telkens wordt gewekt dat de gemeente te hoge verwachtingen heeft van de medewerking en 
betrokkenheid van de inwoners met betrekking tot de uitvoering van het in deze nota gewenste 
beleid zonder daarbij de benodigde mogelijkheden en middelen ter beschikking te stellen. Wil de 
gemeente haar doelstelling gebiedsgericht werken bereiken zoals in hoofdstuk 2 zo mooi wordt 
omschreven, dan zal de liefde van twee kanten moeten komen en daar is in deze hele Kadernota 
nauwelijks iets van terug te vinden.  
De financiële ondersteuning is minimaal geworden en in de werkgroepen, en dat is heel essentieel, 
ontbreken vertegenwoordigers van de wijken en de dorpen. Wij zijn van mening dat als het beleid op 
de doelstellingen in deze Kadernota wordt afgestemd toch rekening zal moeten worden gehouden 
met teleurstellingen van beide kanten. Dat vanwege de te hoge eisen en vanwege het gebrek aan 
voldoende financiële middelen zullen veel vrijwilligers afhaken. Veel zal daarom gaan afhangen van 
het plan van aanpak Uitvoeringsplan Breukelen-Noord. Daarin zal toch gerichter ingegaan moeten 
worden op de specifieke aangelegenheden die de wijk betreffen zoals ook in de wijkvisie Breukelen 
nooit is omschreven. Die is al helemaal klaar. 
Het Wijkcomité Breukelen-Noord is uiteraard bereid om mee te werken aan de totstandkoming van 
dit uitvoeringsplan. Gezien echter het feit dat de wijkcomités geen deel uitmaken van de werkgroep 
die het wijkbeleid gaat bepalen stellen wij daarom voor om voor het samenstellen van het plan van 
aanpak ook afgevaardigden van de wijkcomités mede het beleid van hun werk te laten bepalen. Als 
dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan denken ze dat het moeilijk zo niet onmogelijk 
gaat worden om die doelstelling te bereiken. 
Voor het overige onderschrijven wij het betoog van een spreker van Breukelen Midden. Daarin zijn 
typisch de zaken aangegeven die wij niet nog een keertje over te zeggen. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter: er is gevraagd om het eerder op de agenda te plaatsen. Ik zou willen voorstellen om 
dat dan agendapunt 13 te maken want bij de punten 11 en 12 zijn ook insprekers die ook in een 
tijdsklem zitten en er ook op gerekend hebben dat zij aan de beurt komen. Daarom stel ik voor om 
bij agendapunt 13 de Kadernota te behandelen. Zijn er nog andere dingen bij het vaststellen van de 
agenda? 
 
Erik van Esterik: voorzitter, wat ik nu ga zeggen heeft een soort dilemma in zich. Dat betreft namelijk 
de nota Gebiedsgericht werken. In de werksessie is met het college afgesproken dat het college 
eerst in overleg zal treden met alle wijkcommissies en dorpsraden over de nota. Dat werd in de 
werksessie breed gemist, vooral ook omdat er veel vragen zijn van die clubs vrijwilligers en zij 
hebben geen kans gehad om te reageren op de nota die toen voorlag. Wij hebben ook uitgesproken 
als werksessieleden dat we bereid waren daar flexibiliteit in te betrachten en om daar in december 
een raadsbesluit over te nemen want iedereen wil eigenlijk per 1 januari 2012 starten met deze 
beleidsnota. 
Vervolgens heeft de portefeuillehouder ervoor gekozen om die betrokkenheid van wijkcomités en 
dorpsraden vorm te geven via e-mail waarbij wijkcomités en dorpsraden slechts vier dagen de tijd 
hadden om op te reageren en slechts negen hebben er inhoudelijk gereageerd van de 36. De vraag 
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moet gesteld worden of de portefeuillehouder recht heeft gedaan aan de afspraak die is gemaakt in 
de werksessie. Naar mijn mening niet. Er zullen ongetwijfeld argumenten voor zijn maar erg chic is 
het in onze ogen niet om het op deze wijze te doen.  
Het effect is in ieder geval dat driekwart van de wijkcommissies niet heeft gereageerd inhoudelijk en 
dat is een gemiste kans. Ons voorstel is daarom om vanavond dit stuk niet te behandelen en om 
een overleg te organiseren met de wijkcomité's en dorpsraden zoals afgesproken en dan de 
flexibiliteit te betrachten om het nog in december vast te stellen zodat het op 1 januari kan starten. 
 
Harry Noltes: voorzitter, om het niet nog langer te maken kan de fractie van Maarssen 2000 
helemaal instemmen met het voorstel dat nu gedaan wordt door de heer Van Esterik. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Even iets meer toelichting op het tijdspad dat we 
gevolgd hebben. Eigenlijk zijn we vorig jaar al met gebiedsgericht werken begonnen. In het voorjaar 
hebben de eerste ronde gehad. Dat was de Charette waar we met bewonersgroeperingen, de raad 
in een werksessie met het college en met interne en externe partners aan de gang zijn geweest om 
de eerste vertaling te leveren. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een voorstel van het college in 
mei. In de maand juni, de tweede ronde, hebben we dat met iedereen die in de eerste ronde heeft 
meegedaan besproken. Vervolgens is het op 30 juni met de wijkcomité’s besproken. Allereerst heb 
ik  die avond naar de wijkcommissies mijn excuses gemaakt dat wij in die periode heel veel beslag 
gelegd hebben op de tijd van mensen want er waren op dat moment brieven gekomen van: jullie 
vragen wel heel veel van ons.  
Op 30 juni hebben we afspraken gemaakt in de zin van: we hebben heel goed naar u geluisterd, u 
heeft de punten aangegeven die veranderd zouden moeten worden. Als we die punten wijzigen 
komen we niet meer terug met een voorstel. Dan gaan we gewoon de route in want dan we hebben 
heel goed naar u geluisterd. Dat hebben we gedaan wat de hoofdopmerkingen van de 
wijkcommissie zijn verwerkt. We moeten ook beseffen dat we hier te maken hebben met drie 
voormalige gemeenten, met drie verschillende systemen, met 37 wijkcommissies die andere wensen 
daarin hebben. Dan gaat het om de gemeenschappelijke deler die je daarin vindt. Die hebben 
gevonden en dat is het voorstel geweest dat we op 7 november uiteindelijk hebben behandeld.  
Op 7 november hebben we ook afspraken gemaakt over de stappen die gezet moesten worden. De 
fracties zouden schriftelijk reageren en we zouden in de wijkcommissies ook nog een slag maken. Ik 
verschil met de heer Van Esterik van mening want we hebben op 9 november, dus twee dagen na 
de werksessie, de wijkcommissies gevraagd om hun schriftelijke reactie aan ons te doen toekomen. 
Allereerst hebben we eind oktober de nota al toegestuurd. Toen is gezegd dat we de formele setting 
ingaan met de werksessie en dat ze daarbij aanwezig konden zijn. Op 9 november, dus niet vier 
dagen voor deze datum, hebben we aan de wijkcommissies gevraagd om te reageren. 
Een aantal wijkcommissies heeft daar vervolgens op gereageerd. De werksessie heeft toen haar 
mening gegeven en daarna is het misgegaan want we hebben uw reacties gebundeld. Dat zouden 
we verwerken in dit voorstel wat voorligt. Dat hebben wij op 17 november naar de wijkcommissies 
gestuurd. We hadden dus al 2,5 weken daarvoor gevraagd om te reageren. Om de zaak niet in de 
soep te laten lopen en om ervoor te zorgen dat we op 1 januari bestuurlijk klaar zijn en dat we verder 
kunnen, hebben wij als college gemeend om toch door te gaan met dit traject omdat we al vele 
stappen gezet hebben, daar steeds naar geluisterd hebben en nu ook weer meer dan 14 dagen de 
tijd hebben gegeven om te reageren. Door een misverstand zeggen sommigen dat ze maar vier 
dagen de tijd hebben gehad maar daar is iets aan voorafgegaan. 
 
De voorzitter: ik breng het ordevoorstel in stemming. Na stemming blijkt dat 9 stemmen voor het 
ordevoorstel zijn. Ik stel dus vast dat de meerderheid het voorstel gewoon wenst te bespreken. 
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Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik zou graag punt 8 naar voren brengen ondanks dat het een 
hamerstuk is. Ik wilde daar graag een aantal punten naar voren brengen. 
 
Voorzitter: u wilt er dus een bespreekstuk van maken. Dat komt dan aan het einde van de agenda.  
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik heb vorige week een motie ingediend en die wil ik ook 
graag op de agenda hebben. 
 
Voorzitter: die is binnengekomen en die zullen we helemaal aan het eind van de agenda 
behandelen na hamerstuk 8.  
 
Mieke Hoek: voorzitter, afgezien van hoe het gaat hebben wij een amendement voorbereid. Die 
hebben we nog niet uitgedeeld maar het is even afwachten hoe punt 12 zich ontwikkelt. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 oktober 2011 
 
Voorzitter: concludeert dat de notulen van de vergadering van 25 oktober 2011 conform het 
voorliggende concept wordt vastgesteld. 
 
5. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad 
 
Janine van Doesburgh: dank u voorzitter. Om de gemeente in de uitvoering van de Wet werken naar 
vermogen tegemoet te komen, heeft de regering een herstructureringsfonds ingesteld van 400 
miljoen. Om aanspraken te kunnen maken op het fonds moet de gemeente in samenwerking met de 
SW-bedrijven een aanvraag doen die voldoet aan bepaalde criteria. Zo moeten zowel gemeenten 
als SW-bedrijven aantonen welke inspanningen zij zelf hebben verricht om deze herstructurering zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Op een bijeenkomst met de staatssecretaris van Sociale Zaken 
afgelopen zaterdag bleek dat vertegenwoordigers van verschillende gemeenten hadden begrepen 
dat uit het fonds ook zonder aanvraag zal worden uitgekeerd door middel van het hanteren van een 
verdeelsleutel. De staatssecretaris gaf aan dat dit zeker niet het geval zal zijn. Wel is de 
inleverdatum voor de aanvraag van 1 januari 2012 opgerekt met twee maanden. 
Dit heeft toch onze ongerustheid opgewekt. Vandaar dat ik een vraag wil stellen aan het college. 
Heeft het college een aanvraag ingediend voor een uitkering uit het fonds en indien het college geen 
aanvraag heeft ingediend zou ik graag willen weten waarom niet. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Het eerste antwoord is nee. We hebben geen 
aanvraag ingediend. We hebben dat niet gedaan omdat het algemeen bestuur van Pauw-bedrijven 
een onderzoek heeft laten uitvoeren en daar verwachten we de resultaten van eind januari. Met de 
resultaten kunnen wij een ingerichte aanvraag doen. Naar ik goed begrepen heb is dat toch eind 
februari. Daar komt nog een schrijven over en dat moet voldoende tijd en ruimte geven om een 
gerichte aanvraag per gemeente te kunnen doen. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De voorzitter: concludeert dat dit voor iedereen akkoord is. 
 
7. Raadsvoorstel Kerkplein 3-5 in Kockengen 
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9. Raadsvoorstel m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan “Landelijk Gebied” in Maarssen 
 
10. Raadsvoorstel Voorstaat 20 in Vreeland 
 
De voorzitter: concludeert dat de raadsvoorstellen 7, 9 en 10 voor iedereen akkoord zijn. 
 
11. Raadsvoorstel bestemmingsplan “Ter Meer” in Maarssen-dorp 
 
De voorzitter: hiervoor heeft zich een spreker aangemeld. Ik geef graag het woord aan de heer 
Rijsterborgh. 
 
De heer Rijsterborgh: in het persbericht van vanavond las ik dat alle partijen zich goed konden 
vinden in het voorliggende bestemmingsplan dat nu is gepresenteerd. Alle partijen maar dat geldt 
niet voor mij hoewel ik ook vindt dat het oorspronkelijke plan door de wijzigingen een verbetering is, 
blijft mijn bezwaar tegen de situering en de massa van het noordelijke appartementsgebouw nog 
steeds overeind. Het wordt een meter opgeschoven maar dat heeft nauwelijks effect. Het blijft 5 m 
breed met een wand van 26 m lang en een nokhoogte van 12 à 13 m en een hoeveelheid ramen die 
uitzien op mijn perceel Parkweg 47. Een soortgelijk aanzicht kunt u waarnemen in het plan 
Overweer in Breukelen tussen de garages aan de Straatweg en het appartementsgebouw. Daar is 
de afstand overigens 7 m tussen de bebouwing. Het appartementsgebouw naast mijn huis geeft een 
aanzienlijke vermindering van mijn privacy en een toename van de schaduwhinder. Dat is zowel een 
aantasting van de woonkwaliteit als van de bouwkundige kwaliteit.  
 
Hoewel in de stukken staat dat de schaduwhinder niet noemenswaardig zal toenemen, geeft een 
bouwkundige bestudering van de schaduwstudie aan dat het aantal zonuren op mijn pand met 
ongeveer de helft zal afnemen. Het pand is opgetrokken uit kalkzandsteen. Een poreuze steen die 
uiterst gevoelig is voor vocht en die heeft licht en lucht nodig. 
 
Een ander punt is nog dat ik in mijn zienswijze vraag naar verduidelijking van het peil dat voor de 
hoogte van de nieuwe bebouwing zal worden aangehouden. Hierover bestaat nog steeds geen 
eenduidig beeld. Afhankelijk van de interpretatie die voor het peil wordt gehanteerd, kan de hoogte 
van de bebouwing ten opzichte van het huidige maaiveld circa 1 m fluctueren. Het bestemmingsplan 
geeft immers de keuze om te meten vanaf de hoogte van de weg of de hoogte van het nieuwe 
maaiveld ter plaatse van de voordeur van het appartementsgebouw. 
 
Ik verzoek u bij de besluitvorming alsnog rekening te houden met mijn bezwaar. 
 
Rob Roos: voorzitter, ik wil beginnen met een fors compliment uitdelen aan de wethouder die nu bij 
herhaling getoond heeft zeer slagvaardig te opereren en binnen korte tijd een aangepast voorstel te 
kunnen neerleggen. Ik vind dat dit veel applaus verdient. Ik heb goed geluisterd naar de inspreker 
en ik heb ook gekeken naar wat er nu gewijzigd is in het plan.  
 
Streekbelangen kan meegaan met het voorstel zoals het nu door het college is neergelegd. Ik heb 
wel een vraag, namelijk of hiermee het oorspronkelijke bestemmingsplan met de grote volumes 
wordt ingetrokken. 
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Ingrid Groenewegen: voorzitter, de PvdA heeft in de werksessies van juni en november een 
behoorlijk pleidooi gehouden om dit plan minder massaal te maken en meer in de lijn met Vechts 
bouwen conform de Belvédère notitie. Wij waren in de werksessie nog erg ontevreden over het 
resultaat maar we kunnen nu mee met het voorstel. We sluiten ons aan bij de complimenten aan de 
wethouder. Er snel gehandeld en er is een forse praktijkslag gemaakt. Vier woningen is nog steeds 
meer dan drie maar het is minder dan zes en dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte van wat 
er was. Zeker ook omdat er door de situering van de woningen en het twee onder één kap woningen 
zijn geworden is er een behoorlijke verbetering gemaakt ten aanzien van het vorige plan. 
 
De groene voet. Voor de woning van de heer Rijsterborgh, Parkweg 47, is niet meer de vreemde 
mogelijkheid geschapen om daar allerlei bijgebouwen neer te zetten. Ook daar zijn we heel content 
mee. Dit betekent toch een soort van garantie dat daar een groene voet in de toekomst behouden 
blijft. Ook de verandering van architect maakt dat er meer eenheid in het plan komt en ook daar zijn 
we heel content mee. Dus we komen ergens op deze manier. We zijn er heel tevreden mee. Er zijn 
forse inspanningen geleverd en we hebben ook wel geluisterd naar de inspreker.  
 
Ik snap persoonlijk dat het voor hem zeer grote impact heeft, zo'n gebouw naast hem maar het is 
een verbetering ten opzichte van wat er nu is en het past binnen het bestemmingsplan. Dan rest 
hem niet veel meer om te kijken of er een mogelijkheid is tot planschade. We moeten nu niet langer 
meer aan de onderhandelingstafel zitten. We moeten het nu laten voor wat het is. 
We hopen dat deze stap die we nu gezet hebben in de toekomst gaat leiden tot een structureel 
beleid en dat echt een slag kunnen maken ook voor andere plekken straks langs de Vechtoevers om 
daar te komen tot een mooie invulling van de plekjes die we nog hebben. Wij gaan dus akkoord met 
het plan. 
 
Harry Noltes: dank u wel voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 kan met de aanpassingen die nu 
zijn gedaan instemmen met het voorstel. De onderschrijven de complimenten die de heer Roos 
heeft uitgedeeld voor de slagvaardigheid van de portefeuillehouder. Het enige zorgpuntje is nog de 
geluidsbelasting, de 48 dB. We weten dat dit een bevoegdheid van het college is maar we vragen 
toch aandacht voor eventuele installatiemogelijkheden en bouwtechnische aanpassingen om dit 
zoveel mogelijk binnen de 48 dB te houden. We zijn in ieder geval blij dat er nu iets moois komt voor 
hetgeen dat er nu staat. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u wel voorzitter. Ik twijfel of ik mij wil aansluiten bij de complimenten aan 
de wethouder want ik vind dat er veel druk voor nodig was om hem tot die actie te laten komen. Het 
is nog een aantal keer aan de orde geweest en een aantal keren is heel duidelijk aangegeven dat dit 
de wens was om er een prachtig geheel van te maken. Toch moet ik zeggen dat als hij dat in 14 
dagen kan regelen dat ook onze complimenten verdient. 
Wat betreft de inspreker. Ik meen dat wij in de werksessie min of meer hadden afgesproken dat er 
nog heel nadrukkelijk gekeken zou worden naar het hoogteverschil. Daarin werd gezegd dat als er 
vast punt is het nooit zo kan zijn dat er zoveel verschil is in bepaalde hoogtes. Ik vraag nadrukkelijk 
daarvoor aandacht. 
 
Mieke Hoek: dank u wel voorzitter. Ook wij vinden het geweldig dat de wethouder - waar 10 jaar 
mee bezig is geweest - dit toch in 14 dagen is bereikt. Ik heb daarbij een goed gevoel voor de 
toekomst. Misschien kunnen meerdere trajecten heel snel worden opgelost. 
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Wij hebben ook de inspreker gehoord. Ik had verwacht dat hij ook aanwezig zou zijn geweest om tot 
een oplossing te komen maar waarschijnlijk heb ik dat verkeerd begrepen. De inspreker krijgt aan de 
achterkant van zijn huis er wel iets moois voor terug want nu is er geen zicht op de Vecht en straks 
wel. Als hij het er helemaal niet mee eens is, blijft de weg open om eventueel te kijken hoe het 
gecompenseerd kan worden. 
 
Wij gaan dus akkoord en wij zijn ervan overtuigd dat het er voor de omgeving een enorme 
kwaliteitsslag is. Een verbetering waarmee iedereen heel blij mee kan zijn want zoals het er nu 
uitziet, is het helemaal waardeloos. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u wel voorzitter. Wij zijn ook erg gelukkig dat de wethouder goed heeft 
geluisterd naar de geluiden uit de werksessie. Wij sluiten ons aan bij de complimenten die de heer 
Roos heeft gemaakt. De slagvaardigheid en de hele korte termijn, dat mag best gezegd worden. 
Tien jaar, in ieder geval vier wethouders verder en deze wethouder is het gelukt. 
 
Er ligt nu een ontzettend mooi plan met een kwaliteitsverbetering. We hadden kritiekpunten op de 
doorkijken naar de Vecht, de Belvédère visie uitstraling. Die gaan nu allebei gerealiseerd worden. 
Voor de heer Rijsterborgh, het is allemaal een beetje naar rechts opgeschoven en daar kunnen we 
als partij nooit helemaal tegen zijn. We zijn dan ook meer dan akkoord met het plan. 
 
Piet Paul: dank u wel voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks is content met het plan dat nu 
voorligt. De massaliteit is eruit. We zijn ook tevreden met de slagvaardigheid van de wethouder 
maar het was nodig om erg veel druk te geven en toen is het plastisch geworden. Toen is het heel 
snel gegaan. We zijn dus content. Voor de heer Rijsterborgh rest niets anders dan indien nodig een 
planschade aan te vragen maar we zullen instemmen met dit plan. 
 
Cock van der Kaaij: dank u wel voorzitter. De heer Wiersema kent mij als niet zo gauw 
complimenten uitdelen en daar houd ik mij aan. Duurzaam Stichtse Vecht vindt dat de wethouder 
eerder gebruik had kunnen maken van de eigen kaders die er zijn op dit gebied en de input van de 
werksessie en inwoners eerder had kunnen volgen. Vanuit die gedachtegang had de wethouder ook 
eerder de dialoog kunnen opzoeken maar desalniettemin ligt er nu een resultaat waar we mee in 
zullen stemmen.  
 
Een concrete vraag aan de wethouder. Zou het helpen als wij als raad ook op korte termijn wat 
duidelijker zouden worden en met een RO kader zou komen? Ik stond vorige week ook nog even 
aan de overkant van de Vecht en inderdaad is alles heel mooi een stukje naar links opgeschoven. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u wel voorzitter. D66 is heel tevreden met de wijzigingen die zijn 
aangebracht en we zullen instemmen. 
 
Wim van den Bosch: dank u wel voorzitter. Ik hoef aan de meeste sprekers weinig toe te voegen. 
We zijn het eens met het plan. Ik wil toch duidelijkheid over de basis van de hoogtebepaling. Zijn er 
nog meer van zulke projecten die zulk soort behandeling vragen? 
 
Dik van ’t Hof: dank u wel voorzitter. We hebben kort na de werksessie wat vragen ingediend. Ik 
weet niet of ik daar nog antwoord op krijg. Ter lering. In het eerste voorstel waren wat bouwvolumes 
getekend. Ik wil graag weten of de vraag beantwoordt aan de volumes die vroeger getekend waren 
en toentertijd de laatste tekening. 
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Wij hebben ook nog een vraag over de verkeerssituatie ter plekke. Ik weet niet of daar nog vragen 
over komen. Maar chapeau, goed gedaan. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u wel voorzitter. Op enig moment begin ik onrustig te worden 
maar gelukkig is de heer Van der Kaaij aanwezig. De legt de lat waar die behoort te liggen. Ik vind 
het altijd heel plezierig om complimenten te krijgen maar ik wil ook aangeven dat de ambtelijke 
organisatie er ontzettend hard aan heeft gewerkt en in een hoog tempo om het voor elkaar te 
krijgen. Ik heb afgelopen maandag met alle organisaties over dit dossier gesproken of de week 
daarvoor. Wij hebben inmiddels de feitelijke hoogte uitgetekend en het peil vastgesteld, gemeten 
vanaf de voordeur. Dat is gunstig omdat de weg hoger ligt. De breedte varieert op het smalste punt 
van 5.11 m, loopt uit naar de voorkant 7.34 m. Wat dat betreft wordt het toch iets minder ongunstig 
dan wat de inspreker op dit moment denkt. Er resteert een vorm van planschade. De volumes zijn 
vastgelegd in het bestemmingsplan. Dan vervalt het oude bestemmingsplan. Het is minder volume 
dan op grond van het oude bestemmingsplan kon. 
 
Dik van ’t Hof: het gaat mij meer om wat er getekend was. In de oude situatie leek het volume veel 
kleiner als dat het nu getekend is. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: het volume is minder. Dat blijkt uit berekeningen. Het RO kader is 
zonder meer noodzakelijk maar we hebben wel vaker discussies gehad, ook in de werksessies. We 
hebben behoefte aan een structuurvisie en al dat soort zaken. We hebben best een hoop maar dat 
zijn allemaal afzonderlijk vastgestelde visies voor dorpen en voor het buitengebied. Het wordt 
volgend jaar voordat er pas kaders uitrollen maar ook zonder die kaders kunnen we een heel eind 
komen. Al hadden we een breed kader gehad, dan had het bestemmingsplan uit 2007 er gewoon 
ingestaan. Dat had dus aan dit besluit niets veranderd. 
 
Cock van der Kaaij: als u door een initiatief vanuit de raad eerder aan een RO kader geholpen 
wordt, vind u dat niet erg denk ik. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: nee. 
 
Dik van ’t Hof: ik wil nog graag een opmerking maken. Als ik het eerste gedeelte zie van het 
persbericht is dat een beetje in contradictie met het tweede gedeelte. Er staat namelijk dat alle 
mensen er mee kunnen instemmen en dat vond ik eigenlijk niet helemaal juist. 
 
De voorzitter: ik ga nu over tot stemming. Na stemming blijkt dat het voorstel unaniem is 
aangenomen. 
 
12. Raadsvoorstel omgevingsvergunningen 
 
De heer Bos: bij punt 2a wordt gerefereerd aan een nog niet bestaand gemeentelijk 
beleidsdocument. Bij punt 3a wordt gerefereerd aan een onbestaande vigerende structuurvisie 
terwijl in het raadsvoorstel bij punt 1 van de waarborgen wordt gerefereerd aan dezelfde nog op te 
stellen structuurvisie. De raad wordt vanavond gevraagd om een blanco cheque te ondertekenen die 
later door het college zal worden ingevuld. Ik ben van mening dat de tekst in het te nemen besluit 
waarheidsgetrouw moet zijn. Als direct gevolg hiervan verzoek ik de raad in het amendement de 
kleine kernen en buitengebied direct aan de lijst van uit te sluiten items toe te voegen om 
onomkeerbare schade aan deze gebieden te voorkomen.  
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Het besluit kan pas worden genomen wanneer de beoogde structuurvisie door de raad is 
goedgekeurd en een degelijke juridische basis heeft. Het zal naïef zijn om met een onjuiste tekst 
akkoord te gaan. De raad kan er ook voor opteren om het voorstel direct naar de prullenbak te 
verwijzen. Het is misleidend geformuleerd en voldoet hiermee niet aan de gestelde normen. 
 
Bij punt 1 gaat het om “ in het geval van projecten die in overeenstemming zijn met door de 
gemeenteraad aanvaard gemeentelijk beleid vastgesteld in een gemeentelijk beleidsdocument, 
waarin specifieke ruimtelijke onderwerpen zijn geregeld en die door de raad zijn goedgekeurd als 
basis voor de verklaring. Die bestaat dus niet. 
 
2. Indien het initiatief niet passend is in de vigerende gemeentelijke structuurvisie.” 
In het raadsvoorstel staat: “ het initiatief niet passend is in de nog op te stellen gemeentelijke 
structuurvisie”. Het is duidelijk dat het hier niet helemaal klopt. Het gaat dus om een verklaring van 
geen bedenkingen en ik geef een voorbeeld van als u geen inspraak heeft in dit soort 
aangelegenheden. 
 
Dit betreft Slootdijk 4. Het gaat om een schuur die wordt omgebouwd tot een naaiatelier. De uitkijk 
naar de tuin van de buurman Kerklaan 40 is niet echt gunstig. Onder ziet u de originele versie en 
boven datgene dat glas wordt. Als u dit raadsvoorstel goedkeurt heeft u straks geen inspraak meer. 
U kunt straks niet meer zeggen, het is wel goed of het is niet goed. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik ben het niet helemaal eens met de heer Bos. Dat 
heeft te maken met een aantal dingen. Normaal gesproken zou de nieuwe gemeente beschikken 
over één structuurplan maar er zijn er vier. Wij hebben wel een vigerend structuurplan vastgesteld 
per gemeente. Zo heeft Breukelen een structuurplan en sommige andere kleine kernen ook. 
Vandaar dat de tekst wellicht wat verwarring oplevert maar de tekst is wel juist. 
 
Voor Slootdijk 4 is op zich geen verklaring van geen bedenkingen nodig. Dat zou dus in ieder geval 
niet in de raad zijn gepasseerd. Dit is een zaak waar u persoonlijk bij betrokken bent. U heeft daar 
bezwaar tegen ingediend. Dat is voorgelegd en behandeld door bij de commissie Bezwaar en 
Beroep. Daar vind ik van alles van maar het is onder de rechter en ik ga daar dus helemaal niets 
van zeggen. Ik zorg ervoor dat de raad een afschrift krijgt van het advies van de commissie Bezwaar 
en Beroep. Dan kunt u zelf zien hoe de onafhankelijke commissie daarover denkt. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Wij hebben een amendement maar ik ben nog niet in de gelegenheid 
geweest om de hele raad daarover te informeren. Vandaar dat ik straks een kleine schorsing zou 
willen vragen. Ik zou graag zien dat het buitengebied en de kleine kernen er aan worden 
toegevoegd. Dan gaat het om punt 3, lid d van het besluit. Daar willen we pleiten voor een tekstuele 
aanpassing. Daar staat “wanneer de ontwikkeling de schaal of de structuur van de buurt of wijk 
overschrijdt.” Daar zouden wij aan toe willen voegen: “ wanneer de ontwikkeling van de schaal of de 
structuur van het buitengebied, kleine kernen de buurt of wijk overschrijdt.”  
 
Wij zijn van mening dat met deze aanpassing ook het buitengebied en de kleine kernen voor het 
hele gebied geborgd wordt voor de onder nummer 2 genoemde categorie van uitsluitingen wanneer 
de genoemde criteria van 3e van toepassing zijn. 
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Amendement (Het Vechtse Verbond) 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht bijeen in vergadering 22 november 
 
Doet het voorstel van een tekstuele aanpassing bij agendapunt 12 te weten; 
 
Raadsvoorstel omgevingsvergunning 
 
Bij punt 3d wil Het Vechtse Verbond pleiten voor een tekstuele aanpassing. 
Wij zouden er aan toe voegen na of de structuur van “ het buitengebied, kleine kernen”, en dan 
verder gaan met: de buurt of wijk overschrijdt; 
De raad is van mening dat met deze aanpassing om de ook het buitengebied en de kleine kernen 
van de gehele Stichtse Vecht te benoemen borgt voor de onder twee genoemde categorieën van 
uitsluitingen wanneer de genoemde criteria van 3 van toepassing zijn. 
 
Voor de volledigheid: 
 
d. Indien de ontwikkeling de schaal of de structuur van het buitengebied, kleine kernen, de buurt 

of wijk overschrijdt; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u wel voorzitter. Wij vonden dit inderdaad wat minder genieten. Wij zien 
grote risico's. Het afgeven van een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. In 
sommige gevallen kan volstaan worden, als het gaat om kleinere plannen, met een verklaring van 
geen bedenkingen door de raad. Dat betekent, anders dan in de werksessie werd gesuggereerd, dat 
de postzegelplannetjes niet meer in de raad komen. We willen daar graag een bevestiging van van 
de wethouder. Die plannen kunnen wel tot ongewenste ontwikkelingen leiden en precedentwerking 
hebben. Bijvoorbeeld voor het buitengebied waar kleinschalig bouwen buiten de rode contouren dan 
mogelijk wordt of waar bijvoorbeeld vijf winkels in Tienhoven in één keer herbestemd kunnen 
worden tot woningen. Wij achten dat ontwikkelingen waar we als raad iets over zouden willen 
vertellen. 
Natuurlijk snappen wij het dilemma en willen wij ook graag op hoofdlijnen kunnen aansturen. Dan 
moeten we als raad het college wat kunnen toevertrouwen. Dat is het dilemma waar we voor staan. 
Volgens het raadsvoorstel zou het gaan om ongeveer 20 vergunningsaanvragen per week. Wij 
hebben in de 10 maanden dat we hier zitten eigenlijk maar heel weinig raadsvoorstellen gehad 
waarin verklaringen van geen bedenkingen werden gevraagd. Al die vergunningen die elke week 
langskomen, hoe vaak leidt dit eigenlijk tot een verklaring van geen bedenkingen? Over wat voor 
aantallen hebben we het hier? 
Wij vinden met mevrouw Hoek dat minimaal de ontwikkelingen in het landelijk gebied en in de kleine 
kernen een extra regime vragen. We zouden ook graag zien dat die toegevoegd worden maar daar 
moeten we het tijdens de schorsing even over hebben. Dat vinden we in ieder geval een belangrijke 
uitzonderingsgrond. We hebben ook betoogd dat wat ons betreft er meer bovenliggend beleid zou 
moeten zijn voordat we in zo'n voorstel kunnen meegaan. Dat is er niet. Er is wel beleid uit de vorige 
gemeenten. Dat loopt zolang het loopt totdat wij nieuw beleid hebben vastgesteld. Ik wil voor alle 
zekerheid navragen of het Landschapsontwikkelingsplan Breukelen en Loenen het vigerende beleid 
is voor Breukelen en Loenen totdat er een nieuwe ruimtelijke structuurvisie ligt. Over welk plan 
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hebben we het dan precies voor Maarssen want daar lag volgens mij ook een structuurplan? Ik zie 
de wethouder al klikken dus dat is snel beantwoord. 
 
Elfride Zeldenrust: dank u voorzitter. Toen ik het stuk las, had ik meteen een vraag aan de 
wethouder. Wat wordt er precies bedoelt met buurt of wijk? Ik mis in het stuk het landelijke aspect. 
De Stichtse Vecht heeft veel uniek cultuurhistorisch landschap. Slechts een buurt of wijk is mij 
eigenlijk te mager. Het waarborgt niet voldoende. In het verleden hebben wij prachtige voorbeelden 
gezien waarin achteraf door een slordige toetsing of tijdgebrek of een gebrek aan inzicht over de 
impact dit schade tot gevolg had. Zo'n dubbele toetsing is wel goed in dit soort gevallen als je een 
zorgvuldige besluitvorming nastreeft. Ik zou aan mevrouw Hoek willen vragen of in ieder geval ook 
het buitengebied toegevoegd kan worden. 
 
Harry Noltes: dank u wel voorzitter. We wilden eigenlijk met de aanpassingen die zijn uitgebracht 
instemmen met het voorstel maar ik heb geluisterd naar de inspreker. De inspreker verwijst naar het 
feit of we iets vaststellen om vrijstelling te geven op iets dat er nog niet is. Zou er in artikel 2, lid a 
niet kunnen staan dat het ook geldt voor de huidige vigerende gemeentelijke structuurvisies zodat je 
en wat er nu ligt hebt afgekaart en wat er straks komt. Ik heb er geen amendement voor maar ik 
hoor straks wel bij de beantwoording of het een idee om op te nemen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u wel voorzitter. Voor de heer Wiersema een compliment voor de vast wel 
goed bedoelde poging. Het doet mij deugd dat de kritiek op dit voorstel dwars door oppositie en 
coalitie heenloopt. Dan zijn we van die scheiding tenminste even af. Mevrouw Hoek was duidelijk, 
een amendement indienen. Mevrouw Groenewegen was duidelijk, er zitten te veel risico’s in. 
Mevrouw Zeldenrust was duidelijk, te mager voorstel. De heer Bos was duidelijk, hij had het over 
een niet bestaande vigerende structuurvisie en een nog op te stellen structuurvisie. De 
portefeuillehouder was wat minder duidelijk want hij had het over een structuurplan. Dat is een hele 
andere juridische figuur.  
Wat Duurzaam Stichtse Vecht betreft is de kern van het voorstel niet de wijzigingen zoals die nu zijn 
aangebracht naar aanleiding van de bespreking in de werksessie. Hangplekken of aantal woningen 
per plan. Dat is niet waar het hier over zou moeten gaan. Gelukkig heeft ook niemand het daar meer 
over.  
Het zou moeten gaan over iets wat hier nog helemaal niet in staat. In de werksessie hadden wij ook 
gevraagd aan de portefeuillehouder: heeft een één of andere gemeente model gestaan voor dit 
verhaal? Daar hebben we geen antwoord op gekregen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: ik heb er drie genoemd namelijk Nieuwegein, IJsselstein en op de 
derde kom ik nog. 
 
Cock van der Kaaij: u heeft voorbeelden genoemd maar u heeft niet laten zien of daar dezelfde 
opbouw in zat als we hier aantreffen. Bij andere gemeenten heb ik gezien dat je dan heel vaak in 
scheiding ziet tussen een verhaal binnen en buiten de bebouwde kom. Wellicht is dat iets dat later in 
het RO kader aan bod kan komen. Wat je ook heel vaak ziet is dat er nadrukkelijk verwezen wordt 
naar eigen gemeentelijke nota's, notities, plannen enzovoort en dat ook de status daarvan wordt 
aangegeven. Een aantal andere raadsleden gaf ook al aan, wat is bijvoorbeeld de status van 
bijvoorbeeld een beeldkwaliteitplan van Breukelen en Loenen en dat nemen andere gemeenten wel 
in zo'n raadsvoorstel op. In dit stukje zegt u er wel iets over maar dat is multi-interpretabel.  
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Dan gaat het op pagina 1 bij IIa: door de gemeenteraad aanvaard gemeentelijke beleid. Wat is dat 
dan? De contourennota, de collegestukken, worden die daar ook bij? Die zijn niet door de 
gemeenteraad aanvaard maar kunnen wel een kader zijn.  
Er moet nog een keer naar worden gekeken, wellicht het huiswerk beter doen en wat later ermee 
terugkomen. Mevrouw Groenewegen gaf al een hele goede kwantitatieve onderbouwing dat er 
eigenlijk niet zoveel haast is wat over zoveel stukken gaat het ook weer niet. Wij vinden dat de 
afwijking ten opzichte van andere gemeenten dusdanig groot is dat hij ook geen lust voelden om via 
een reparatieamendement hier aan het werk te gaan. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Ik wil graag aansluiten bij wat de heer Van der Kaaij zonet zei dat ook 
wij voorstander zijn om op inhoudelijke gronden dwars tussen coalitie- en oppositiepartijen heen te 
willen gaan. We hebben het hier over een mandaatvoorstel. Een kenmerk van een mandaatvoorstel 
is dat je het kunt intrekken op het moment dat je het niet meer bevalt. Ik vind het begrijpelijk dat uit 
de voormalige kleine gemeenten het moeilijk is om zaken los te laten. Je wilt graag overal even over 
plassen en er iets over zeggen. Maar we zitten nu in een grotere gemeente van 63.000 inwoners en 
dan is het niet altijd doenlijk om over kleinschalige dingen steeds wat te vinden en dat ook te 
agenderen want we vinden het allemaal niet prettig om een ellenlange vergadering te hebben. We 
moeten vertrouwen hebben in het college dat we met z'n allen hebben aangesteld. 
We bespraken dit stuk in de werksessie en de hoofdopmerkingen zijn allemaal keurig verwerkt. 
Mevrouw Hoek willen een verfijning van de kleine kernen en het buitengebied. Ik heb artikel 3d zo 
geïnterpreteerd dat we in de kleine kernen spreken over buurtschappen. Ik hoor graag van de 
wethouder of mijn interpretatie juist is want dan is het amendement van mevrouw Hoek overbodig. 
Vooralsnog zouden wij het voorliggende voorstel willen ondersteunen. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Wij hebben wat vragen over de jongerenhangplekken. Die zijn 
naar aanleiding van de werksessie niet opgenomen. Dat vinden wij een vreemde 
uitzonderingspositie en dit hadden wij liever niet gezien. Ik begrijp ook niet precies de motivatie waar 
dit vandaan is gekomen en of dat nodig is. Ik zou de raad willen oproepen om dit te willen herzien. 
Voor de rest kunnen wij ons voor een groot deel vinden in het betoog van de heer Roos. 
 
Wim van den Bosch: dank u voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het voorstel. De opmerking van 
mevrouw Hoek om kleine kernen toe te voegen. Ik heb inderdaad net zoals de heer Roos gelezen 
buurt, wijk en daarmee is alles gedekt. Als dat niet zo zou zijn hoor ik dat graag.  
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik heb een vraag aan de CDA woordvoerder. Vindt hij dat het 
instellen van jongerenhangplekken toch een bevoegdheid van het college moet worden? Zijn er 
ideeën bij zijn fractie om die dingen dan in Stichtse Vecht neer te gaan zetten, zo ja, waar wilt u dat 
gaan doen en waarom zou u dat aan het college overlaten en niet aan de raad want die zou er over 
moeten gaan. Het is  immers een  ingrijpend iets in een leefomgeving om daar een 
jongerenhangplek neer te zetten. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Dit wordt er specifiek uitgelicht en het lijkt me inderdaad een 
gevoelig onderwerp maar het is aan het college. Anders ga je in op zaken op microniveau en 
natuurlijk zullen wij aan de bel trekken als dingen niet adequaat uitgevoerd worden. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Dat lijkt me dan net een stukje te laat. Dit is een gevoelig 
onderwerp en zoiets moet je niet zomaar in een woonwijk neerzetten en zeker niet overlaten aan vijf 
mensen. Dit zal je dan de raadsbreed moeten vinden want op ons hebben de kiezers gestemd. Als 
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je zegt dat je er achteraf wat van kunt vinden staan ze er al. Dan zijn we een stap te laat. Heeft het 
CDA wellicht een gedachtegang in de richting van in Stichtse Vecht een hoop jongerenhangplekken 
maken? 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Dat laatste niet maar waar ik nog even op in wil gaan is dat wij 
bepalen waar ze komen. Dat is natuurlijk altijd een gevoelig onderwerp. Derhalve vind ik het 
gevaarlijk om op microniveau. Die komt in de buurt en die komt daar en dan stemt die groep tegen. 
Dit is wat mij betreft klein denken. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Dit is voortgekomen uit de werkvergadering waar ik een casus heb 
gegeven hoe het in Loenen ontzettend mis is gegaan met vanuit het college een hangplek 
benoemen in Nigtevecht. Er was geen contact geweest met omwonenden. Op eens was het van 
daar moet de hangplek komen. Als het bepaald wordt, is het traject dat je moet lopen dat je eerst in 
overleg moet gaan met de omwonenden zodat ze er niet mee geconfronteerd worden en vervolgens 
van alle kanten oppositie gaan plegen. In een grote stad is het minder zichtbaar. 
 
Elfride Zeldenrust: dank u voorzitter. De heer Van der Kaaij heeft mij zonet geciteerd dat ik het te 
mager vond. Ik bedoel daarmee dat ik het hele plan niet mager vindt. Ik ben het ook niet met de Bos 
eens dat het hele plan naar de prullenbak moet. Voor mij geldt alleen die ene zin in artikel 3d dat ik 
daar heel graag het buitengebied in zou willen zetten want baat het niet schaadt het niet.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. We hebben in het raadsvoorstel aangegeven wat de 
belangrijkste reden is. Wij vinden dat de mandatering noodzakelijk is. Per week komen ongeveer 20 
aanvragen binnen en dat betekent dat op dit moment een stapel ligt te wachten. Niet alleen omdat 
het nog in de raad moet maar ook omdat aanvullende gegevens nodig zijn omdat het niet compleet 
is. Er zijn aanvragen waarover je niet met z’n allen zou moeten willen discussiëren. De volgende 
vraag is, waar gaan we de scheiding neerleggen. Wat valt er wel onder en wat valt er niet onder. 
Dan ben ik het niet eens met mevrouw Groenewegen dat we hele grote risico's gaan lopen bij dit 
mandaat besluit. Er is namelijk behoorlijk wat vastgelegd. Bijvoorbeeld 
landschapsontwikkelingsplannen. Dat is allemaal vastgesteld beleid zoals in artikel 2a bedoeld. Dat 
is beleid dat door de gemeenteraad is vastgelegd en niet door het college. We hadden er wellicht 
een A4'tje bij kunnen doen met een heleboel plannen die zijn vastgesteld. U weet dat je buiten de 
rode contouren geen woningen mag toevoegen. Daar zijn ook andere waarborgen voor. Ik denk dat 
het op zich wel meevalt. Ik was een beetje verbaasd door het  amendement want dat is precies wat 
wij bedoelen. 
Ik citeer artikel 3d: wanneer de ontwikkeling de schaal of de structuur van de buurt of wijk 
overschrijdt, daarmee bedoel ik in het dorp. Als daarbij staat kernen en buitengebied vind ik dat een 
prima amendement want dat is datgene wat wij willen. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. U zegt dat als wij wijk en buurt veranderen in buitengebied en 
kernen, dan is het ook goed? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Nee. De schaal of de structuur van het ene dorp is 
anders dan van het andere dorp. Het ene is niet beter dan het andere maar ook bij Nigtevecht zie ik 
verschillen en daar zit de crux van deze bepaling. Dit geldt in wezen voor de hele gemeente, dus 
buitengebied, de buurt, de wijk, de kern. Daarom vind ik de toevoeging prima. Het gaat om de 
schaal waar je op dat moment bent.  
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De jongerenhangplekken. Wij hebben daar in het college over gepraat. Het was een wens vanuit de 
sessie om dat er uit te halen en meestal doen we dat dan ook als college als we dat verantwoord 
vinden. Er waren wat twijfels over of we dat moesten doen maar het college wil volgend jaar met een 
voorstel komen. Er liggen nog een aantal potentiële locaties waarover wordt gepraat. Wij gaan met 
een aantal locaties gelijktijdig naar de raad om de discussie in één keer te voeren.  
Misschien moeten we het zo doen dat als we een half jaartje verder zijn met dit mandaatbesluit. De 
maken zo en zo een mandaatregister zodat u kunt zien welke besluiten waarvoor zijn genomen. Dan 
halen we er zes of zeven uit en dan kunnen we zien hoe het college is omgegaan met dat voorstel. 
Aan de hand van de voorbeelden kunnen we de zaak dan bijpoetsen. Het kan best zijn dat als er 
een mandaat is waarvan de raad zegt, dat de vinden we toch een politiek issue, dat we dat dan in de 
raad te brengen. Dat kan bij een mandaat. Wat dat betreft denk ik dat dit een goed voorstel is. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ik denk dat het antwoord van de wethouder voldoende is. Inderdaad, 
over een half jaar kunnen we kijken hoe ermee is omgegaan. Ik neem het amendement terug.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: dat betekent dat ik voorstel om de tekst onder 3d te wijzigen en om 
aan te vullen met “ de structuur van het buitengebied, kern, buurt en wijk.” Dat besluit wordt nu 
genomen.  
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Ik had ook nog een wijziging voor de tekst. Mijn vraag was naar 
aanleiding van de inspreker dat wij iets gaan doen over iets wat nog niet is vastgesteld. Mijn voorstel 
was om iets op te nemen over de huidige vigerende structuurvisies zodat het de lading nu dekt en 
wat nog is vast te stellen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik heb zelf de indruk dat het in artikel 2a staat. Daar 
staat namelijk: in geval van projecten die in overeenstemming zijn met de door de gemeenteraad 
aanvaard gemeentelijk beleid vastgelegd in gemeentelijk beleidsdocument. Dat kan het 
bestemmingsplan zijn of een structuurplan.  
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. De inspreker verwijst naar het raadsvoorstel waar staat nog vast te 
stellen. Vervolgens staat in het raadsbesluit het huidige beleid. Daar is onduidelijkheid over en haal 
de onduidelijkheid dan daarmee weg.  
De voorzitter: het gaat om het besluit wat u vanavond neemt. Daar staat wat in gemeentelijk beleid 
is vastgelegd. Dit zou dus tegemoetkomen aan uw wensen en daar besluiten we vanavond over.  
 
Cock van der Kaaij: dan gaat het toch mis. Bij punt 3a staat namelijk heel duidelijk: wanneer het 
initiatief niet passend is in de vigerende gemeentelijke structuurvisie. We hebben immers geen 
vigerende gemeentelijke structuurvisie.  
Wat bedoelt de wethouder met het mandaatregister? U had het ook over casusbehandeling. Op 
welk moment doet u dat dan? Als er al een onomkeerbaar besluit ligt of wanneer onze mening er 
nog toe doet?  
 
Wim van den Bosch: dank u voorzitter. Volgens ons is het heel simpel. Als in maart volgend jaar de 
gemeenteraad een besluit neemt over een nieuw structuurplan, dan is het op dat moment een 
vastgesteld besluit en valt het onder onderhavig voorstel. Ik begrijp dus de verwarring eigenlijk niet. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Mijn zorgen zijn niet helemaal weggenomen. Bij punt 3a 
staat de vigerende gemeentelijke structuurvisie. Dat is wel op te lossen door het woord 
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gemeentelijke weg te laten. We hebben er immers drie. Mijn zorgen zijn echter niet weggenomen en 
dat gaat over iets anders. Ik denk namelijk dat de plannen waarvoor we een verklaring van geen 
bedenkingen geven wel impact hebben. De heer Wiersema noemde heel handig het verhaal van de 
rode contouren. Dat ligt in de structuurvisie wel vastgelegd maar er zijn natuurlijk ook andere. Denk 
aan het omzetten van winkelbestemmingen of het ontstaan van nevenactiviteiten in boerderijen 
waardoor een stal ineens een andere bestemming krijgt. Dat soort zaken hebben wel impact en 
hebben ook precedentwerking. Vandaar dat onze zorgen wel blijft. We waren wel wat gerustgesteld 
door het antwoord van de wethouder dat er een soort mandaatregister komt. Het is dan niet 
voldoende dat we daar zo nu en dan een greep uitnemen en bespreken. We zouden ook graag een 
overzicht krijgen van alle mandaten die verleend zijn zodat wij bijvoorbeeld twee keer per jaar 
kunnen kijken of dit nog klopt met wat wij bedoeld hebben of dat we het beleid moeten aanpassen. 
Dan kunnen we hiermee werken en kunnen we hiermee aan de slag en kunnen al werkende het 
beleid aanpassen waar dat nodig is.  
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Begrijp ik goed dat er nog een voorstel naar de raad komt met het 
aantal voorgestelde gebieden voor de jongerenhangplekken want dan kunnen wij ook helemaal 
meegaan met het voorstel. 
 
Elfride Zeldenrust: dank u voorzitter. Ik ben helemaal blij met het antwoord van de wethouder. Met 
de invulling van het buitengebied en de kleine kernen. Heel tevreden. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Naar aanleiding van de hangplekken. Treedt u dan ook in overleg 
met de wijkraden? 
 
De heer Bos: ik heb begrepen uit het antwoord van de wethouder dat hij sinds het begin van alle 
pijndossiers heeft opgespaard. Dat zijn er ongeveer 20 per week.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: dat zijn niet de pijndossiers maar dan zijn de aanvragen die gewoon 
elke week binnenkomen. Zo en zo wordt elk mandaat bijgehouden en dat gebeurt hier ook. Het is 
een openbaar register en de raad kan het altijd zien, dat is geen probleem. Ik stel mij voor om 
bijvoorbeeld halverwege volgend jaar daar een greep uit te doen om te kijken hoe wij daarmee om 
zijn gegaan. Als alle verklaringen achteraf worden behandeld denk ik dat dat niet zo zinvol is. Het is 
inderdaad achteraf en dan is de vergunning al verleend. Het is een merkwaardige constructie zijn als 
we tegen de klant zeggen dat hij na een half jaar de vergunning kan krijgen nadat de raad er naar 
heeft gekeken.  
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wellicht kan de wethouder zeggen van welk besluit dan 
welke precedentwerking uitgaat want daarmee zou u in de knoei kunnen komen met toekomstige 
besluiten als het gaat om de bijstelling van het beleid.  
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Het gaat mij om de onomkeerbaarheid waarbij de wethouder 
zegt: we gaan niet alles eerst opsparen. U gaf namelijk wel aan dat u voor gevoelige dingen eerder 
naar de raad komt. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Dat heeft u goed gehoord maar dat het geldt niet 
alleen voor deze mandatering. Dat geldt voor het totale politieke beleid wat het college doet. Zo zit 
het politieke bestel in elkaar. 
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De precedentwerking. Als er geen beleid is vastgesteld moet je iets ad hoc vinden. Dat geldt net zo 
goed voor de raad als voor het college. Daar zit op zich geen enkel verschil in. U gaf een helder 
voorbeeld van wijziging van bestemmingen. De discussie over winkels, dat soort dingen vallen er 
onder. U gaf ook een voorbeeld van een verklaring voor een agrarisch bedrijf. Elke gemeente heeft 
daarvoor beleid vastgesteld dat bijna gelijk is. Dat zijn allemaal beleidsdocumenten die wij gewoon 
gebruiken bij het nemen van zo’n besluit.  
Het klopt inderdaad dat wij volgend jaar met een voorstel komen over de hangplekken. Dan gaat het 
om meer dan alleen een verklaring van geen bedenkingen. Dan is er ook een hele discussie met de 
wijkraden en omwonenden. 
 
De voorzitter: wat gewijzigd wordt is het volgende, onder artikel 3d komt te staan: “wanneer de 
ontwikkeling de schaal of de structuur van het buitengebied of de kleine kernen en buurt of wijk 
overschrijdt”. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik had al gezegd dat ik eigenlijk tegen was maar aansluitend 
aan de heer Roos, weg met kleine zaken ja graag. Wij hebben wel vertrouwen in het college als het 
gaat om de jongerenhangplekken. Daar mis ik nog een raadsbrede uitspraak over. Het kan beter 
maar door het mandaatregister en de casusbehandeling die ons beloofd is zijn wij zacht voor. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik kan mij vrijwel geheel aansluiten bij de stemverklaring van 
de heer Van der Kaaij. Wij zijn nu echt voor vanuit het belang dat wij over grote zaken zouden 
moeten beslissen in deze raad en dat we geen postzegelplannen langs deze raad moeten hebben. 
We zijn wel alert op de toezegging van de wethouder dat er een mandaatbespreking komt in de 
werksessie. 
 
De voorzitter: ik breng het voorstel in stemming. Het voorstel is unaniem aangenomen en daarmee 
hebben we dit raadsvoorstel vastgesteld. 
 
14. Raadsvoorstel Kadernota Gebiedsgericht werken 
 
Jos van Nieuwenhoven: dank u voorzitter. In de oude gemeente werd op diverse wijzen omgegaan 
met bewonersgroepen. Door de herindeling is er de noodzaak om dit harmoniseren. In het afgelopen 
jaar zijn er vele bijeenkomsten geweest met als resultaat deze kadernotitie. De laatste dagen 
hebben ook wij van de vele bewonerscommissies diverse reacties ontvangen. Hierin werd door 
sommigen gevraagd om uitstel wat er voor ons als VVD geen optie is. Voor de bewonersgroepen in 
Breukelen zal het de grootste omschakeling zijn. Dat beseffen wij heel goed en dat er her en der wat 
vragen zijn begrijpen wij ook. Maar het gaat hier om een kadernota die ons inziens voldoende ruimte 
geeft aan iedereen. 
Na de werksessie van 7 november is er zelfs nog het een en ander aangepast met het gevolg dat de 
kadernota nu voor ons ligt. Ons compliment daarvoor. Voor de VVD zijn een aantal belangrijke 
punten op- of zelfs overgenomen zoals een betere verdeling van het organisatiegeld en diverse 
arrangementen op basis van een convenant. Tevens zijn wij verheugd dat ons idee van een Broekse 
raad verder is uitgewerkt tot bewonersplatformen voor eigenlijk de gehele gemeente. 
Er rest nog één opmerking. In de reactie die wij hebben gekregen op onze vragen en opmerkingen 
naar aanleiding van de werksessie is een vraag van ons niet beantwoord. Dat is de vraag over het 
evaluatie moment. Het verzoek van de VVD is liefst vaker maar zeker in deze collegeperiode 
evalueren. Dus uiterlijk 2013. Is de wethouder bereid dit over te nemen. 
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De fractie van de VVD ondersteunt dus deze kadernota en wij wensen de wethouder veel succes 
toe bij de uitvoering hiervan. Wij zien de totstandkoming van de convenanten met de 
bewonerscommissies met vertrouwen tegemoet. Laten we aan het werk gaan. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. In de werksessie heeft D66 aangegeven door te kunnen gaan 
met het voorstel zoals het er toen lag. Inmiddels is er uitgebreid contact geweest met de fracties en 
de wethouder et cetera en is het stuk aangepast. D66 kon meedelen dat zoals het stuk er nu ligt, 
onder andere de arrangementen zijn terug. Heel essentieel voor D66 is dat de participatieladder 
voor de bewonersgroepen weer is teruggebracht maar dat zij ook kunnen adviseren en aan 
coproductie kunnen doen. Nog essentiëler vindt D66 dat we ook een uitgebreid evaluatietraject 
ingaan. Evaluatie betekent dat je het in de loop der tijd het aanpassen aan de hand van de 
ervaringen die je met z'n allen opdoet. Daarmee maak je het een soort werkdocument, groeimodel 
et cetera. 
Kortom, de bezwaren van D66 zijn weggenomen en wij willen graag van start. We zien de evaluatie 
en het groeimodel van harte tegemoet. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Ook Streekbelangen heeft geconstateerd dat er nog veel vragen en 
opmerkingen liggen maar het is niet voor niets een kadernota. Vandaar ook dat Streekbelangen zich 
graag bij de vorige sprekers wil aansluiten wat betreft de evaluatie. Evaluatie is heel belangrijk maar 
wij willen zelfs nog verder gaan. Wij zouden willen voorstellen om de eerste evaluatie eind volgend 
jaar te laten plaatsvinden. Dat mag niet het enige moment zijn maar het moet op regelmatige 
momenten terugkomen. In ieder geval de eerste evaluatie eind volgend jaar. 
Verder kunnen wij instemmen met deze kadernota. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. De Partij van de Arbeid scheidt twee zaken, de inhoud van de 
kadernota en het proces waarin de kadernota het licht heeft gezien. Inhoudelijk waren we het voor 
90% eens met wat er was opgeschreven. Onze inhoudelijke reactie is voor driekwart verwerkt in het 
stuk en dat is naar tevredenheid in mijn ogen. 
We missen het evaluatiemoment. Ook wij hebben gepleit voor een vroegtijdig evaluatiemoment. In 
de schriftelijke reactie wees het college dat nog af dus we zijn benieuwd wat zo de reactie wordt. Het 
tweede wat wij missen, daar hebben de wijkcomités uit Breukelen ook op gewezen, is een 
leesbaarheidsbudget bij de wijkcommissies, wijkcomité's en dorpsraden serieus over kunnen 
beschikken om vorm te geven aan het eigen onderhoud op sociaal en fysiek terrein. Dat is iets dat 
geld kost en we komen daar op een later moment op terug bij de alternatieve begroting die wij in 
december kunnen indienen. 
Voorzitter, inhoudelijk deelt iedereen een mening dat we op 1 januari 2012 van start moeten gaan 
met gebiedsgericht werken. Het is een speerpunt van ongeveer elke fractie in het 
verkiezingsprogramma geweest en het zal een van de beleidelementen zijn waarmee we meer 
samenhang geven aan onze nieuwe gemeente en tegelijkertijd ook rekening houden met verschillen 
in karakter.  
De Partij van de Arbeid vindt ook dat we dit een kans moeten geven. We kunnen het niet helemaal 
dicht regelen met de nota. Er zal enige flexibiliteit betracht moeten worden zowel van de actieve 
inwoners als van het college als van het ambtelijk apparaat als ook van de raad. Als we 
werkenderweg ontdekken dat bepaalde dingen niet werken, moeten we daar open en eerlijk over 
spreken en proberen de zaken aan te passen. Op dat standpunt willen we graag een reactie van de 
portefeuillehouder. 
Dan het proces. Ik gaf het al aan bij het vaststellen van de agenda. We vinden het een gemiste kans 
het laatste overleg waarvoor we gepleit hebben met de wijkcommissies en de dorpsraden. Er is 
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nadrukkelijk afgesproken tijdens de werksessie dat er overleg zal plaatsvinden. De e-mail ronde 
geeft naar onze mening het beleid een valse start, als we niet oppassen. Je kunt niet in vier dagen 
verwachten van vrijwilligersorganisaties dat ze op zo'n dik en ingewikkeld stuk reageren. Dan kan de 
wethouder dan zeggen ze hebben het al een keertje gezien maar dat is niet helemaal waar want het 
is inmiddels een aangepast stuk op een aangepast stuk. De arrangementen waren eruit en toen er 
in en nu op een iets lichtere manier. Het is eigenlijk inhoudelijk en in structureel opzicht fors 
gewijzigd hierdoor. Dat vinden wij een gemiste kans. Niet omdat het beleid daardoor niet zou werken 
maar wel omdat we de betrokken vrijwilligers die het uiteindelijk voor een belangrijk deel moeten 
gaan doen niet de kans geven om mee te denken. Dat is de reden waarom wij pleiten voor het 
aanhouden van het stuk en toch in overleg treden met de wijkcommissies en dorpsraden want hoe 
we het ook wenden of keren, op de e-mail van het college heeft slechts een kwart van de 
wijkcommissies inhoudelijk gereageerd en driekwart niet. Dat zegt ook iets over misschien hun 
betrokkenheid of de tijd die ze nodig hebben om erop te kunnen reageren. Misschien zegt het ook 
iets over de manier van communiceren met de wijkcommissies. Misschien is een e-mail helemaal 
niet het geschikte instrument en was er eerder reden geweest om met een elkaar om de tafel te 
gaan zitten en te overleggen. Nog niet eens zozeer om het stuk te wijzigen want ik ben het eens met 
de portefeuillehouder dat als je met 40 wijkcommissies overlegd je als je niet oppast 20 
verschillende meningen en wensen krijgt die nooit allemaal een plek kunnen krijgen maar je weet 
wat er leeft en je geeft de clubs de kans om mee te denken en om hun vrees of wensen aan de 
voorkant op tafel te kunnen leggen.  
Dat is een gemiste kans en dat menen wij oprecht. Dat zeggen we niet omdat de oppositiepartij zijn 
want we hebben steeds in dit debat er heel constructief ingezeten omdat het voor ons ook een 
speerpunt is. Maar we vinden het echt oprecht een gemiste kans en we nogmaals een beroep doen 
op de portefeuillehouder om een vorm of een manier te vinden om toch nog met de wijkcommissies 
en dorpsraden over dit stuk in gesprek te gaan anders dan via de e-mail. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het Vechtse Verbond bedankt voor de inzet van iedereen die aan 
deze nota heeft meegewerkt. We zijn er nog lang niet en de tijd zal leren hoe het allemaal zal gaan. 
We hebben onze bedenkingen bij de bestuurlijke structuur en wij hebben het gevoel dat het 
enthousiasme van de vrijwilligers wel eens ten onder kan gaan aan de overheersende 
vergadercultuur. Veel vrijwilligers zijn doeners en die werken vanuit hun hart. Wij kunnen ons vinden 
in zoals de dorpsraad van Nigtevecht zojuist heeft verwoord. Wij weten dat er weinig tijd is en dat de 
besluitvorming van deze nota onder tijdsdruk staat mede door de harmonisering naar aanleiding van 
de herindeling. Dat is jammer maar haastige spoed is zelden goed. Maar hij moet ook vertrouwen 
hebben en dat hebben we. Wel wil Het Vechtse Verbond gaarne over een jaar, eind 2012 dus, 
evalueren om te kijken of we de nota op punten moeten bijstellen. 
Wij gaan akkoord met de nota en de wensen alle betrokkenen bij de wijkcommissies, dorpsraden, 
vrijwilligers en betrokken wethouders en ambtelijke begeleiders veel succes om van de nieuwe vorm 
van gebiedsgericht werken naar ieders tevredenheid te laten slagen. 
 
Maarten Bootsma: dank u voorzitter. Het zal niemand verbazen. Ook voor het CDA was dit een heel 
belangrijk punt. Dat hebben we in onze schriftelijke reactie al meegegeven. Ik ga ook niet alle dingen 
herhalen die mijn collega's al geroepen hebben. Ik licht er een paar dingen uit.  
Ik hoor twee partijen roepen: we zijn er nog lang niet. Dat hangt er maar van af wat je als doel ziet. 
Het doel op dit moment is dat de kadernota er zou zijn en dat de harmonisatie doorgevoerd zou 
worden. Volgens mij zijn we daar vlakbij op dit moment. Daarna komt de rest. In die zin zijn wij dus 
tevreden. 
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Het is ook in de werksessie gezegd dat het in zekere zin ook een levend document is. Als er in de 
loop van de tijd verkeerde dingen aan het licht zouden komen op wat voor manier dan ook - ik heb 
ze nu nog niet kunnen ontdekken - dan zijn er mogelijkheden en daar zijn we met z'n allen bij. Dat is 
toen weliswaar in de kantlijn door de wethouder genoemd. 
Wij hebben waardering voor het proces dat nog even werd opgehaald door de portefeuillehouder 
vanavond. Er is zowel door de mensen in de wijkcomités en dorpsraden en door de gemeenteraad 
en de ambtenaren veel werk verzet in de afgelopen weken. We hebben ons werkelijk gek gelezen 
en input moeten leveren et cetera. Dat geldt voor iedere deelnemer aan dit proces. 
In de beantwoording van de vragen die wij meegegeven hebben zitten twee punten waarop ik wil 
reageren. Het ene punt betreft het evaluatie moment naar voren trekken, nog binnen deze 
kabinetsperiode. Van ons hoeft dat niet eind 2012. Het lijkt ons logischer dat ergens begin 2013 te 
doen omdat je dan een heel budgetjaar hebt waar je naartoe kunt kijken. Dat geef ik graag mee aan 
de wethouder. 
Een ander punt is veiligheid en leefbaarheid. Dat zijn twee dingen die nauw samenhangen met 
elkaar. De roldiscussie over de regie tussen gemeente en politie is inderdaad in de expertgroep aan 
de orde geweest. In de beantwoording kregen we terug dat deze discussie nog niet is 
uitgekristalliseerd en dat zal ongetwijfeld op de agenda van de stuurgroep leefbaarheid en veiligheid 
kunnen worden. Dat klinkt een beetje als nee. Ik zou daar graag enige verduidelijking bij krijgen. 
Voor de rest kunnen wij ons vinden in wat hier beschreven is en zullen we ook akkoord gaan met het 
voorstel. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Om te beginnen heeft Duurzaam Stichtse Vecht de nodige 
complimenten aan de inwoners die met hun inzet in deze best taaie materie best aan de gang 
blijven. In de werksessie heeft onze burgerlid de nodige opmerkingen gemaakt. Die ga ik uiteraard 
niet herhalen, onder andere over het proces maar ook over het erg intern gerichte van het stuk. Op 
basis daarvan kan ik ook achter de woorden van de heer Van Esterik staan en ook met zijn 
conclusie meegaan dat het wellicht nu het beste is om het stuk aan te houden en de inbreng van 
inwoners een nog betere plek te geven dan nu al is gebeurd. Te meer daar er nog een aantal 
weeffoutjes zijn weg te werken. Een gemiste kans daar is ook over gesproken.  
Als ik kijk naar het voorstel zoals dat voor ons ligt, meldt de wethouder dat naar zijn mening signalen 
en opmerkingen van de meerderheid van de wijkcommissies in de definitieve kadernota zijn 
vertaald. Dat lijkt een hele mooie zin want een meerderheid lijkt hartstikke democratisch maar dat is 
precies het pijnpunt. Want we hebben ook gezegd bij het gebiedsgericht werken, het moet maatwerk 
zijn. Dus als een meerderheid iets en je negeert daarmee de wensen van een minderheid. Dan ben 
je met de dictatuur van de meerderheid bezig en dan doe je onrecht aan gebiedsplatforms die op 
een andere manier willen werken en willen denken. Dat is nog recht te trekken.  
De heer Boonakker noemde ook de top-down benadering die door hem ervaren werd en wellicht ook 
andere mensen, dus daar kan ook nog aan gewerkt worden. Het advies is dus vrij simpel aan de 
wethouder: even aanhouden, even doorzetten en dan kan het resultaat nog mooier worden. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Ook onze fractie popelt om aan de slag te gaan met wijkgericht 
werken. Een voorwaarde om dat goed te kunnen doen is dat er duidelijke kaders zijn. De gemeente 
Stichtse Vecht is een bloeiende gemeente met een grote variëteit aan soorten. Om dat te 
harmoniseren heeft de nodige aandacht gevraagd. Ik herinner mij nog de snelkookpanmethode in 
de vorm van de Charette die heel succesvol is geweest en die goede resultaten heeft opgeleverd. 
Maar het is een taaie materie om verschillende soorten op één noemer te brengen. Maar we vinden 
dat wat er nu ligt duidelijkheid geeft en een goede start vormt om op een goede wijze verder te 
kunnen gaan met het wijkgericht werken.  
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We beseffen ook dat dit een begin is, dat dit niet het einde zal zijn en dat het een proces is dat 
evalueert. Bij een evaluatieproces hoort een evaluatie. Het is goed dat die bereidwilligheid er is om 
er zo tegenaan te kijken. We vinden dat er nu een voldoende basis ligt om met het wijkgericht 
werken op een verantwoorde wijze van start te kunnen gaan. 
Soms worden wat geluiden gehoord van waar blijft de burger nu in het hele verhaal. We denken dat 
dit juist gecreëerd is om de burger en het initiatief vanuit de gemeenschap optimaal te betrekken bij 
het wijkgericht werken en daar is het eigenlijk allemaal om te doen. Het gaat om het woon- en 
leefklimaat in de kernen en de saamhorigheid en de sociale cohesie in de wijken te bevorderen. 
Daar is op deze manier een goede basis voor gelegd en we wensen het college bij de vormgeving 
van het wijkgerichte werken heel veel succes. We hopen dat er nog hele mooie bloemen zullen 
bloeien op het wijkveld van Stichtse Vecht. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks is ook heel enthousiast over het proces 
van het wijkgericht werken en wat er tot stand is gebracht in het afgelopen jaar in het eerste jaar van 
de gemeente Stichtse Vecht. Ook over de inbreng van diverse partijen en vrijwilligers in allerlei 
wijken en kernen. We kunnen ook inhoudelijk de nota die er nu ligt ondersteunen. Hij is sterk 
verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Daar kunnen wij inhoudelijk achter staan en we willen 
ook het liefst zo snel mogelijk starten. Dat gaat dus per 1 januari gebeuren wat ons betreft. 
Het is een werkdocument maar dan komen we tot het proces. De burger is nog een beetje vergeten. 
Dat kan gebeuren in zo'n proces waarin veel gebeurt maar ook de insprekers hebben duidelijk 
aangegeven dat de burgers gehoord willen worden. Ook de spreker van de ChristenUnie gaf al aan: 
het gaat om de burger. Ik zou er daarom voor willen pleiten om de nota aan te houden en om ruimte 
te creëren voor inspraak van alle wijkcommissies. Als dat gebeurt, zijn wij heel tevreden. 
 
Jan Boogerd: voorzitter, ik kreeg de indruk dat de heer Paul mij misschien verkeerd heeft begrepen. 
Ik heb niet bedoeld te zeggen dat de burger nog een keer gehoord moeten worden. Ik heb juist 
bedoeld te zeggen dat dit een goede basis is om ervoor te zorgen dat dit op een juiste wijze kan 
gebeuren. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Wij gaan ervan uit dat we voor de burger zijn. Wij vinden dat de burger 
iets tekort is gekomen in deze fase. Natuurlijk krijgen ze in het nieuwe jaar volop de kans en de 
kadernota ligt er maar ik vind toch dat er nog een kans moet zijn voor de burgers in dit jaar voordat 
het wijkgericht werken echt van start gaat per 1 januari. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 heeft steeds als uitgangspunt 
genomen dat de mening van de bewonersorganisaties leidend zal moeten zijn bij de totale 
besluitvorming. Over dat laatste is wat te zeggen en dat is ook aan het begin van de vergadering 
gebeurt bij het vaststellen van de agenda met het verzoek tot uitstel van vaststelling. 
Opmerkingen vanuit de fracties hebben geleid tot een aangepaste nota die eigenlijk 
donderdagmiddag aan de bewoners in een gewijzigde versie is aangeboden met een mogelijkheid 
om te reageren. Vijf dagen voor de behandeling en vier dagen om te kunnen reageren. Als we als 
raadsleden onze stukken niet op tijd krijgen - 10 dagen van tevoren - dan is het huis soms te klein. 
En we hebben nog steeds te maken met vrijwilligers die dat dan toch maar in vier dagen moeten 
zien rond te breien. In de laatste gewijzigde versie is te weinig de mogelijkheid gegeven om daar 
nog op te reageren door de bewonersgroepen. Een percentage van nog geen 25% heeft een reactie 
gegeven en om dan nu te zeggen - wie zwijgt stemt toe - gaat ons wat te ver. 
Het niet op tijd over stukken kunnen beschikken staat een weloverwogen besluitvorming in de weg. 
Dat geldt ook voor de bewonersorganisaties. Natuurlijke chapeau voor alle inbreng die er al geweest 



Pagina 24 van 42 

 

 

is, de Charette, de tussentijdse verslaglegging en de tussentijdse overleggen. Maar als je nu het 
laatste stukje mist, begin je ons inziens weer met een valse start. 
 
Jan Boogerd: mag ik de heer Noltes vragen wat wij nu missen. 
 
Harry Noltes: als u de redactie geweest en ziet de opzet die het college heeft gegeven hoeveel er 
hebben gereageerd. Voorts heeft u de insprekers gehoord dat ze nog een aantal dingen missen. 
Moet ik daar dan nog een aanvulling op geven of is het niet helder genoeg? 
 
Jan Boogerd: dit begrijp ik niet. De heer Noltes zegt dat we wat missen maar dan moet hij ook 
aangeven wat er wordt gemist. 
 
Harry Noltes: ik heb helemaal niet gezegd dat we wat missen. Ik heb gezegd dat we hier een laatste 
kans missen en niet dat wij iets missen. De fractie van de PvdA heeft opnieuw het voorstel gedaan 
om toch de portefeuillehouder te bewegen dit aan te houden en volgens mij moet het ook mogelijk 
zijn om dit in de raad van december terug te laten komen en anders is er wel een gaatje voor een 
extra raad. Dan geven we toch nog de gelegenheid en maken de belofte waar - zoals ik dat 
begrepen heb in de werksessie - om met de bewonersorganisaties in gesprek te gaan. Doe dat niet 
af met een e-mail maar ga daadwerkelijk met die organisaties in gesprek. Dat we echt tot iets 
kunnen komen en niet alleen dat wij het allemaal goed vinden als politiek maar het gaat erom dat de 
organisaties het goed vinden en daarmee uit de voeten kunnen. Dat moeten we ons zeer ter harte 
nemen. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Het hele stuk heeft een beetje lopen sudderen de hele zomer. Op 7 
november hebben we het in de werksessie behandeld. Iedereen was het erover eens dat het een 
zeer ambtelijk stuk was. Ik hoor nu ineens heel andere geluiden over wat we in de werksessie 
vonden. 
 
Maarten Bootsma: ambtelijk stuk zijn woorden die wij niet in de mond hebben genomen. Iedereen 
kan het niet geweest zijn. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Wat ik graag terug zou willen hebben in dit stuk is het 
leefbaarheidsbudget. Dan wil ik ook graag een evaluatie terughebben maar niet in december 
volgend jaar want dat is een maand waar van alles in elkaar wordt gepropt. Ik mis in het stuk het 
proces. We maken van 7 november tot vandaag een enorme slag en ineens zeggen we, we kunnen 
die slag niet afmaken. Dit is juist een stuk waar wij als gemeenteraad heel dicht bij de burger moeten 
blijven staan. Nu hoor ik weer signalen van we moeten een besluit nemen. Nee, dit is een moment 
dat we kunnen laten zien aan de burger we staan heel dicht bij u. Sommige partijen nemen nu weer 
afstand van de burger. We vinden het proces belangrijker dan het geluid van de burger. Dat vind ik 
eigenlijk heel jammer. 
 
Jos van Nieuwenhoven: waar haalt de heer Van ‘t Hof vandaan dat wij afstand nemen van de 
burger? 
 
Dik van ’t Hof: dat is mijn mening. Ik zie dat wij nu in 14 dagen wat toen wat maanden heeft 
stilgelegen. Dan denk ik, laat het gewoon terugkomen in de volgende raad en dan wordt het 
misschien een hamerstuk maar dan hebben intussen de burgers de gelegenheid gehad om toch nog 
wat dingen te doen. 
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Mieke Hoek: mevrouw de voorzitter, ik wil reageren op de woorden van de heer Van ’t Hof dat het 
maanden heeft liggen sudderen en stil heeft gelegen. Ik ben bij heel veel bijeenkomsten geweest 
maar ik heb toch heel vaak de heer Van ‘t Hof niet gezien. Ik vraag me dan toch af wie heeft liggen 
sudderen. 
 
Dik van ’t Hof: ik heb niet zoveel tijd gehad om te sudderen. Ik hoef niet overal bij te zijn om toch te 
horen en voelen wat er leeft. Ik vind het een gemiste kans. We gaan nu zeggen we laten de burger 
gewoon met zijn ding wat juist voor dit kernverhaal heel belangrijk is. Wie nemen er nu al afstand 
van en we schuiven de burger gewoon af. Dat vind ik een gemiste kans. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: ik begin met de beantwoording op de insprekers en dan neem ik daarbij 
tegelijk een aantal opmerkingen van de raad mee. De vier sprekers geven precies aan waar de 
verschillen met het verleden inzitten. In het eerste ordedebatje heb ik gezegd: we komende van drie 
voormalige gemeenten met drie verschillende systemen of zelfs helemaal niets daarin. Dat proef je 
en dat merk je ook in de verhalen van de insprekers omdat het gaat over in Breukelen waren we 
heel tevreden met het leefbaarheidbudget. Dat gaf ons ruimte daarin. Zo heeft iedereen zijn eigen 
manier gehad. Door sommige raadsleden is ook gezegd we moeten komen tot één 
uitgangspuntensysteem. Dat is de kadernota die hiervoor ligt en dat doet in een aantal situaties pijn. 
Het is ook afscheid nemen van en een ander die helemaal niets had krijgt er juist iets meer voor 
terug. Dat is het harmoniseren waar we voor staan. Wij trachten als college om daar de grootste 
gemeenschappelijke deler in te vinden. 
Als het gaat om de inspreker van Fazantenkamp. Fazantenkamp wil heel ver gaan en heeft in alle 
discussies die we gehad hebben in de sessies met de bewonersorganisaties ook aangegeven: we 
willen met een centraal comité aan de gang gaan, we willen zelf op basis van de plannen de 
budgetten verdelen. In de eerste plannen heeft dat gezeten. Op de bijeenkomst van 30 juni is door 
de meerderheid gezegd wij willen die verantwoordelijkheid niet, die moet bij de raad of bij het college 
liggen. Dat is dus ook een keuze maken. Als je met de 37 wijkcommissies heb te maken zitten daar 
echt veel verschillen in uit welk gedeelte van de voormalige gemeenten ze dan ook komen. Wij zijn 
op zoek naar het gemiddelde daarin. 
De heer Van der Kaaij gaf aan, wanneer je een meerderheid hebt is er ook altijd een minderheid. 
We gaan uit van de grootste gemene deler die we hierin hebben. Daar vangen we in deze kadernota 
iedereen mee af. 
We hebben ook aangegeven met betrekking tot participatie. 
 
Cock van der Kaaij: ik vind dat de wethouder daar iets te gemakkelijk overheen gaat. In feite 
bevestigt hij de stelling ik luister naar de meerderheid en dan hebben we een groot deel 
afgevangen. Dan ben je geen maatwerk aan het leveren en dat was precies het pijnpunt. Niet 
zozeer van mij maar ook wat de insprekers aangaven. Ook over dat gedeelte was u wel bezig met 
veel woorden maar u gaf geen reactie op de opmerkingen van insprekers die zeiden dat u top-down 
werkt. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Juist door de participatieargumenten die we nu in die 
drie systemen mogelijk maken. Daarmee gaan we in overleg met alle bewonersorganisaties. Dan 
heb je dus geen meerderheid en minderheid meer. Dan kan elke bewonersorganisatie aangeven op 
welk niveau hij wil participeren. Dat betekent dat wij in het vervolgtraject met de 
bewonerscommissies op die manier aan de gang gaan. Op dat moment maken wij het mogelijk om 
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die minderheid zijn stem te laten horen en maatwerk te kunnen leveren. Dat is de werkwijze die wij 
nu hebben met betrekking tot de vervolgstappen daarin.  
De heer Van Esterik gaf aan dat er maar een paar wijkcommissies hadden gereageerd. Het is lastig 
om iedereen bij elkaar te krijgen van de wijkcommissies. Op de bijeenkomst van 30 juni waren er 20 
wijkcommissies. Die uitnodiging was echt op tijd. We hebben tegen de mensen gezegd je kunt 
schriftelijk informeren maar op die avond waren er 20 organisaties aanwezig. We hebben ongeveer 
22 actieve wijkcommissies en 14 daarvan hebben op dit moment gereageerd. Op het moment dat 
wij convenanten gaan afsluiten, gaan we echt met iedereen aan de slag. 
 
Harry Noltes: voorzitter, de wethouder zegt wel dat er 14 hebben gereageerd maar een x aantal 
heeft daarvan gezegd wij willen graag uitstel. Als u dat ook een reactie noemt. Uiteindelijk hebben er 
negen of acht inhoudelijk gereageerd. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Dat betekent dat je wel weer door kan gaan met om te 
vragen of iedereen bij elkaar komt en reageert. Daar kiezen wij niet voor. Wij zeggen dat als dit de 
kaders zijn, daarmee gaan we aan de slag. We gaan het met alle individuele wijkcommissies, 
dorpsraden en bewonersorganisaties bespreken en we gaan de convenanten invullen. Dan krijg je 
dat maatwerk en dat maatwerk krijgen we op geen enkele manier voor elkaar als we dat in grote 
sessies blijven doen. Juist nu die stap zetten om. De nauwkeurigheid komt er pas in de komende 
periode in. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Eigenlijk zegt de wethouder nu de boel aanhouden of een 
maand uitstellen heeft geen invloed op het vergroten van het draagvlak bij de inwoners en het beter 
in kaart te brengen van het verwachtingspatroon van de inwoners. U zegt, er is geen winst te halen 
door nog naar alle groepen die niet gereageerd hebben om hun reactie alsnog mee te nemen. 
Begrijp ik dat goed? 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Een tikkeltje in lijn van deze reactie maar toch ter correctie van 
het beeld dat de portefeuillehouder heeft. Het is niet onze intentie of onze verwachting dat als het 
college opnieuw in overleg zal treden met de wijkcommissies en dorpsraden, dat dit tot substantiële 
wijzigingen van deze nota leidt. Ik denk ook niet dat het mogelijk is om al die wensen en 
verwachtingen een plek te geven want ze zijn deels tegengesteld. Die ruimte geven wij denk ik het 
college en ook ons zelf als Partij van de Arbeid om ermee te gaan werken, een levend document 
zoals het CDA zei. Ons gaat het veel meer om het feit dat er een symbolisch maar ook een 
substantieel moment moet zijn waarop het college in gesprek gaat met die wijkcommissies en 
dorpsraden die dat willen om nog een keer stil te staan bij het stuk waarvan wij op de rand staan om 
het vast te stellen. Dat zijn toezeggingen die zijn gedaan bij de werksessie. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Dat betekent dat er ontzettend veel verschillen zijn. 
Dat brengt met zich mee dat we de evaluatie zoals die door heel veel mensen gevraagd is wat 
nauwkeuriger zullen omschrijven. In het antwoord op de vraag van de PvdA hebben we gezegd dat 
we het na drie jaar zullen evalueren. Nu we alle vragen gehoord hebben, moeten we gewoon 
zeggen dat we de finale evaluatie zullen doen in deze raadsperiode. Dat we vervolgens aangeven 
het is een levend document. Dat betekent dat als er kinderziektes inzitten, als er verfijning nodig is, 
zullen we dat tussendoor doen. Als we dat op eigen gezag kunnen doen als college, zullen we dat 
op eigen gezag doen. We zullen u ook jaarlijks naar aanleiding van het eerste jaar. Misschien is het 
veel slimmer om dat in de maand januari te doen. Als we een jaar gedraaid hebben, zullen we met 
de eerste reacties komen om de voortgang met u te bespreken, kijken waar we staan, wat hebben 
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de convenanten nu opgeleverd, hoe heeft zich dat verder ontwikkeld, hoe is de relatie met de 
gebiedregisseur, wat hebben die kunnen bereiken, hoever zijn we gekomen met de 
gebiedsontwikkelingsplannen et cetera. Want daar gaat het participatiewerk pas werkelijk gebeuren. 
In 2013 kunnen we bijstellen en de finale evaluatie nog in deze raadsperiode. 
Ik blijf met de Partij van de Arbeid van mening verschillen over die vier dagen. We hebben met 
goede wil gezegd, dit is uit de raad gekomen, dit stellen we nog bij en daarvan brengen we u in 
kennis. Ik blijf er namens het college bij dat wij een heel intensieve periode met iedereen. Dat zijn 
niet alleen bewonerscommissies maar dat zijn ook de externe partijen, de politie, de 
woningbouwcorporaties, noemt u maar op. Zij zijn allemaal bij het proces van fysiek en sociaal 
gebiedsgericht werken betrokken. We hebben een heel intensief traject achter de rug en de stap om 
nu gewoon aan de slag te gaan, lijkt ons daar het beste bij. Dit betekent dat je uitgaat van 
coproductie. Het is niet top-down in de zin van de gemeente zal wel bepalen maar het gaat er 
uiteindelijk om die coproducties voor elkaar te krijgen. In de implementatie die wat ons betreft zo 
snel mogelijk van start moet gaan, zullen wij tot dat maatwerk komen. 
Naar het CDA toe. De vraag over veiligheid en leefbaarheid zal de burgemeester verder 
beantwoorden. De heer Van der Kaaij zegt dat er nog een aantal weeffoutjes inzitten. Dan heeft hij 
het over de meerderheid en de minderheid. Dat maatwerk gaan we absoluut leveren. De heer Noltes 
van Maarssen 2000 heeft een betoging gehouden, neem je de mensen wel serieus. Wij hebben 
iedereen zeer serieus genomen maar we weten dat er op een moment een besluit genomen moet 
worden. Het is geen finaal besluit. Het is een finaal besluit in de zin van dit zijn de kaders. 
Vervolgens levert dat op een uitgangspunt, een levend document om de implementatie en de 
vervolgstappen te zetten. 
 
De voorzitter: betreffende de vraag over veiligheid. De gemeente is regiehouder voor Schoon, heel 
en veilig. Dat is op het raakvlak van kernenbeleid en veiligheid. Wij proberen daar met de politie als 
onze partner afspraken te maken, los van nationale politie en prioriteiten, op onderdelen daarvan. 
We proberen juist in de gezamenlijke stuurgroep om daar de integraliteit in te brengen en om daar 
met elkaar concrete afspraken over te maken. Overigens niet alleen met de politie maar ook met 
andere partners maar daar is de politie ook een belangrijke partner in. 
 
Erik van Esterik: voorzitter, wij willen graag een schorsing voordat we beginnen met de tweede 
termijn. 
 
De voorzitter: wij schorsen even een paar minuten. 
 
De voorzitter: ik geef het woord aan de heer Van Esterik. 
 
Erik van Esterik: voorzitter dank u wel. De oppositiepartijen hebben zonet overlegd over wat we nu 
precies vinden van de reactie van de portefeuillehouder. Het gaat niet over de inhoud want daar 
gaat de discussie niet over maar over het gevoerde proces en zijn herhaalde weigering om nog dit 
jaar in overleg te treden met de wijkcommissies en dorpsraden. Ook terugkijkend op de toezegging 
of de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt tijdens de werksessie. Dat betreuren wij ten 
zeerste en dat heeft geleid tot het standpunt dat wij een motie van treurnis zullen indienen. Daarbij 
spreken wij uit dat wij het betreuren dat er geen overleg meer plaatsvindt met de wijkcommissies en 
de dorpsraden alvorens wij het stuk vaststellen. Ik ga niet alle argumenten daarbij herhalen. Dat is 
verwoord in de motie en ik denk dat het ook wel tot zijn recht is gekomen in de termijnen door de 
diverse fracties die zich zo hebben uitgesproken. Wij betreuren dat ten zeerste dat het college niet 
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bereid is om nogmaals in overleg te treden, zelfs niet met de afspraak dat we in december het 
gewoon vaststellen zoals iedereen dat wil zodat we op 1 januari kunnen starten. 
 
Motie (PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000, Groep Frank van Liempdt DVV, Maarssen Natuurlijk!, 
Breukelen Beweegt, Duurzaam Stichtse Vecht): motie van treurnis 
 
De raad bijeen op 22 november 2011 
 
Constaterende dat 
 
- De bijgestelde Nota Gebiedsgericht Werken in de vorm zoals deze voorgelegd is aan de 

gemeenteraad niet is besproken met de wijkcommissies en dorpsraden 
- dat de gemeenteraad hier tijdens de werksessie nadrukkelijk om gevraagd heeft om dit wel te 

doen 
- dat de portefeuillehouder zich heeft beperkt tot het rondsturen van een e-mail aan 

wijkcommissies en dorpsraden met het verzoek binnen enkele dagen te reageren 
- dat dit geen serieuze vorm van overleg is en dat dit ook geen recht doet aan de belangrijke rol 

die deze vrijwilligers gaan spelen binnen gebiedsgericht werken 
- en dat er bovendien slechts negen van de 36 wijkcommissies en dorpsraden inhoudelijk op de 

oproep via de e-mail van de portefeuillehouder hebben gereageerd 
- dat het dus onduidelijk is en blijft of er voldoende draagvlak is voor deze nota en dat dit 

essentieel is 
- dat de portefeuillehouder het verzoek tot nader overleg opnieuw naast zich neer heeft gelegd, 

ondanks een nadrukkelijke verzoek van een aantal fracties en wijkcommissies 
- dat de portefeuillehouder een van de belangrijkste speerpunten van onze nieuwe gemeente 

hiermee een valse start geeft 
 
Spreekt haar treurnis uit over het niet in overleg willen treden van de portefeuillehouder met alle 36 
wijkcommissies en dorpsraden over de Nota Gebiedsgericht Werken. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Voor de schorsing wilde ik mij al richten tot de heer Van Esterik 
en dat ga ik bij deze alsnog doen. In de werksessie heeft D66 aangegeven waarom ze het niet eens 
was met de nota zoals die er toen lag. Dit in tegenstelling tot een deel van datgene wat de PvdA zei 
want die heeft namelijk heel kort aangegeven dat ze het wel kon vinden met de nota zoals die er lag. 
Nu verbaast mij het volgende. In die nota stond en daarom was D66 er tegen dat de 
bewonersgroepen op de participatieladder eigenlijk alleen de trede hadden informeren en 
raadplegen. 
In de nota zoals die er nu ligt hebben we ook de participatietreden adviseren en coproductie. Nou 
verbaast het mij dat de PvdA het er toen mee eens was terwijl er niet het woord adviseren in stond. 
Dat was dus niet een rol voor de bewonersgroepen en dat de heer Van Esterik het niet eens is met 
het proces zoals dat gelopen wordt omdat hij vindt dat ze moeten kunnen adviseren. Dat vind ik een 
beetje raar en dit komt op mij een beetje over als symboolpolitiek. 
 
Dik van ’t Hof: ik vind het vreemd wat er nu gebeurt bij D66. We hebben het over een klein gedeelte 
dat de tijd en de kans heeft om te reageren. Het gaat nu weer van boven naar beneden en we zijn er 
juist voor die burger, juist bij dit onderwerp. Ik snap niet dat u durft te zeggen dat het beleid zo moet 
zijn zoals u nu verwoord. 
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Linda Hogeveen: dat zijn uw woorden. Dat is niet wat ik gezegd heb. Ik geeft aan dat de PvdA nu 
ergens tegen ageert waar ze in de vorige werksessie van zeiden dat ze iets goed vonden. Dat is iets 
geheel anders. 
 
Erik van Esterik: voorzitter, ik kan het betoog van mevrouw Hogeveen absoluut niet volgen. In de 
reactie nummer acht schriftelijk hebben wij gevraagd om in de kadernota op te nemen dat 
fractieplannen en dorpsvisies en dergelijke worden opgesteld in samenspraak met de inwoners. Dat 
vinden wij namelijk missen in het stuk. Dat heeft het college overigens goed opgepakt door die vier 
arrangementen toe te voegen. Ik snap niet precies waar u het over heeft want dat is juist de 
discussie die we gevoerd hebben met elkaar en inhoudelijk heeft het college dat goed opgepakt. Het 
gaat om het proces tot nu toe voordat we de kadernota vaststellen in de raad. We vinden het een 
gemiste kans dat we niet nu al in gesprek gaan met de wijkcommissies en dorpsraden omdat wij nu 
eigenlijk over hun mening die we niet eens kennen heenstappen en het stuk gewoon vaststellen. 
 
Linda Hogeveen: dank u wel voorzitter. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest in wat ik zei. U 
heeft namelijk in de werksessie gezegd, dit in tegenstelling tot wat u later inderdaad heeft 
aangegeven, u heeft aangegeven het een goed stuk te vinden. Daarin missen we toch echt een 
paar treden op de participatieladder zoals die er nu wel instaan. Ik wil ook nog even aanvullen dat 
D66 ook de arrangementen terug gepleit heeft en dat dit niet alleen op uw conto is te schrijven. 
Het betrekken van de bewonersgroepen. Dat is niet iets waar D66 tegen is maar als je goed naar 
het stuk kijkt zoals het er nu ligt. Er staat heel duidelijk in dat we gaan evalueren. De wethouder 
geeft nu allerlei inspraakwaarborgen aan. Het wordt een groei document. Dat betekent dat er naar 
gekeken gaat worden en dat er dingen veranderd kunnen worden. De wethouder geeft heel goed 
aan dat de bewonersgroepen kunnen kiezen voor de wijze van participatie. Dat als zij nu zouden 
gaan voor het hoogste arrangement, dat ze dus vervolgens mee kunnen beslissen in de evaluatie 
momenten die er aan gaan komen. Er wordt dus niet alleen een vinger maar tot de elleboog en 
schouder wordt aan de bewonersgroepen aangereikt. Alleen nu niet even in de komende paar 
dagen. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Een motie van treurnis. Ik kan het onderschrijven in die zin dat ik 
het zeer treurig vindt dat die wordt ingediend. Het is ook een zeer treurig moment in Stichtse Vecht. 
Dit is zeer ten onrechte en inderdaad symboolpolitiek. De wethouder heeft het hele proces 
nagelopen wat is begonnen in juni. Kritische partijen die we hier hebben gehoord hebben zich ook in 
de tussentijd laten overtuigen met de aanpassingen die zijn gedaan door het ambtenarenapparaat, 
met input van mensen. Met kritiek kan er omgegaan worden maar een motie van treurnis is 
waarschijnlijk iets om de pers mee te halen of iets dergelijks en dat vind ik zeer ver gaan. 
 
De voorzitter: ik stel voor dat we na de tweede termijn even schorsen. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik hoor nu dat er evaluatiemomenten komen. Als dat op dezelfde 
manier gaat als het nu gaat, dan denk ik dat we weer niet aan de goede kant zitten. 
 
Jos van Nieuwenhoven: dank u voorzitter. De heer Van Esterik zou helemaal gelijk hebben als dit 
stuk gisteren uit de lucht was komen vallen. Maar laten we niet vergeten dat we al vanaf het begin 
van dit jaar. 
 



Pagina 30 van 42 

 

 

Erik van Esterik: ik heb er wat moeite mee dat iedereen zich op mij richt alsof ik de bedenker 
alleenstaand ben van deze motie maar dat is niet het geval. Misschien kan de heer Van 
Nieuwenhoven zich gewoon tot de fracties richten die de motie hebben ingediend. 
 
Jos van Nieuwenhoven: dan doe ik het in ieder geval tot de gehele oppositie. Het stuk is niet uit de 
lucht komen vallen. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest op een boot, camping, hier in Loenen. Dit 
stuk is eigenlijk al gemaakt samen met wijkcommissies en ook andere belangenverenigingen. Ik vind 
het ook bijzonder treurig dat deze motie wordt ingediend en dat vind ik niet op zijn plaats. 
 
Harry Noltes: als ik goed begrijp zegt de heer Van Nieuwenhoven dan de laatste actie van de 
wethouder ook achterwege had kunnen blijven? 
 
Jos van Nieuwenhoven: nee, dat heeft hij u mij niet horen zeggen maar de wethouder heeft duidelijk 
aangegeven wat hij gedaan heeft. Voldoende mensen hebben de kans gekregen om te reageren. 
Die hebben ook gereageerd. In zijn nota bene vijf wijkcommissies van degene die gereageerd 
hebben die gewoon zeggen: ga. Die geven een positief advies om dat te doen. Weliswaar hier en 
daar met een kanttekening en een vraag maar ook daarop heb ik de wethouder horen zeggen dat 
het stuk nauwkeuriger omschreven gaat worden en dat die nauwkeurigheid komt in de komende 
periode. Ik heb dus eigenlijk niets nieuws gehoord. Ik vind de motie niet op zijn plaats. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Mij moet eigenlijk alleen maar van het hart dat ik mij levendig kan 
voorstellen dat de oppositie problemen heeft en zegt wij zijn het er niet mee eens. Maar ik vind een 
motie van treurnis totaal niet in verhouding staan tot hetgeen nu is gebeurd. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Daar wil ik mij volledig bij aansluiten. Ik vindt het onterecht dat er nu 
gewapperd wordt met een motie van treurnis. Het is niet alleen treurig, het is een belediging. 
Eigenlijk krijgen niet alleen de wethouders een motie van treurnis maar het is ook een belediging 
van alle mensen die zich zo hard de hele zomer hebben ingezet met alle input, werk, en wat er ook 
is gedaan. Hier ligt een document dat door alle medewerkers, betrokkenen en dergelijke tot stand is 
gekomen. Dat er hier en daar dingen zijn die nog niet helemaal zo zijn als we willen, daarvoor is de 
kadernota. Ik vind dat als er een motie van treurnis ingediend wordt die niet alleen naar de 
wethouder moet. Dan moeten de partijen iedereen daarin benoemen want dan noem je iedereen die 
aan deze notitie heeft gewerkt. Het is niet alleen de wethouder geweest. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Dat is niet helemaal het geval mevrouw Hoek. U moet de 
zaken wel goed duiden. In de werksessie is het voorstel uit de werksessie gehaald en waarom? Ik 
heb zelf het voorstel gedaan. Ik wil als politieke partij weten wat de inwoners ervan vonden. Er zou 
met de inwoners overlegd worden en dat is teruggekoppeld naar mij. Iedereen vond dat akkoord om 
vervolgens wel van een papiertje af te lezen wat zijn of haar partij er eigenlijk van vond. 
Jos van Nieuwenhoven: volgens mij heeft de wethouder een brief gestuurd naar alle 
wijkcommissies. 
 
Frank van Liempdt: er is toen gezegd, nadat alle partijen er een plasje over hadden gedaan dat het 
niet nodig was. Voor mijn fractie was het belangrijk om te horen dat de wijkcommissies ervan 
vonden. Je kunt het niet maken om dat in drie dagen tijd van de wijkcommissie te verlangen. Dat 
kan echt niet en dat vind ik treurig. Daarom een motie van treurnis. Het was beloofd, het zou komen. 
We hebben zelfs als meerderheid van de raad gezegd, desnoods komen we daar in december extra 
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voor bij elkaar om opnieuw dit vast te stellen. Dat zou de bedoeling zijn geweest en dat is de belofte 
geweest. 
 
Jos van Nieuwenhoven: ik zei dat er een brief was gestuurd naar alle wijkcommissies en dat 
iedereen het dus heeft kunnen realiseren en dat is meer dan drie dagen. 
 
Frank van Liempdt: ook al is het vier dagen geweest. Het is te kort. Ik heb zonet gehoord dat nog 
een kwart van de wijkcommissies heeft gereageerd en dan moet je als politiek zeggen: we komen 
hier nog een keer extra voor bij elkaar totdat we alle reacties hebben. 
 
Maarten Bootsma: hoe weet de heer Van Liempdt zo zeker dat die andere driekwart wel hadden 
willen reageren? 
 
Harry Noltes: We weten niet zeker dat die mensen hadden gereageerd, dat zeggen we ook niet 
maar u kunt ook niet zeggen van ze zullen niet reageren. Laten we ze een kans geven, die 
toezegging is gedaan. Die toezegging is gevraagd in de werksessie. De toezegging is gedaan, we 
gaan in overleg. Dat wil niet zeggen we gaan mensen informeren. Nee, we gaan in overleg maar 
vervolgens vergeten we het laatste stukje en dat is zo jammer.  
 
Mieke Hoek: dank u wel voorzitter. We nemen vanavond deze nota aan. Degenen die nog niet 
hebben gereageerd kunnen gewoon reageren vanaf vannacht tot wanneer ze willen. De reacties die 
binnen zijn kunnen eventueel nog middels een amendement ingediend worden in de latere 
vergadering van december. Die mogelijkheid is er omdat het een kadernota is. 
 
Maarten Bootsma: dank u voorzitter. Ik stelde alleen de vraag ter verduidelijking, heer Noltes. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik wil er afstand van nemen dat dit zeker geen politiek 
spelletje is om een motie van treurnis in te dienen. Die heet nu eenmaal zo. Als er in de 
Gemeentewet had gestaan dat we een gele kaart konden uitdelen, hadden we dat gedaan. 
Misschien had dat sportiever geklonken. 
 
Dinno de Meer: dit klinkt niet mooier, een gele kaart. 
 
Cock van der Kaaij: niettemin is het de bedoeling om een corrigerende tik uit te delen. 
 
De voorzitter: ik ga niet als een voorzitter over inhoud nog over politiek en over meningsverschillen 
die u met elkaar heeft maar een motie van treurnis indienen, dat doet u op een moment dat u er een 
echte reden voor heeft. Dat vind ik een zwaar bestuurlijk instrument dat u nu inzet. Ik heb dat net 
ook gezegd tegen de indieners dat ik dat in deze context als voorzitter ongepast vindt. U denkt daar 
anders over maar dat het nu ook met termen gaat als corrigerende tik vind ik ongepast. 
Ik stel voor dat we nu even schorsen. 
 
De voorzitter: iedereen is terug en ik geef graag het woord aan de portefeuillehouder, de heer 
Verkroost. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u wel voorzitter. Er moet mij één ding echt van het hart. De virtueel 
uitgedeelde corrigerende tik van de heer Van der Kaaij heeft mij echt geraakt. Want als ik hoor dat 
iedereen met die motie kan instemmen, dat die inhoudelijk goed voor elkaar is. Ik herhaal de 
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woorden die ik gezegd hebt. We hebben een heel lang proces achter de rug, niet alleen met de 
bewonersorganisaties maar met iedereen die daarbij betrokken is. In dat proces hebben we even 
een mijlpaal te slaan en dat is de kadernota. Ik heb ook gezegd dat vanaf het moment dat die 
mijlpaal geslagen is dat ik met iedereen op welke manier dan ook georganiseerd aan de slag ga om 
tot die invulling te komen. Dat is de route die voorligt en dat heet implementatie. Daarbij kan 
iedereen zijn zegje zeggen en dan kunnen we maatwerk leveren om. Dat de verschillende 
wijkcommissies en bewonersorganisaties ons hier gevraagd hebben. Dat vatten we niet meer 
samen in een grote nota maar u moet naar de volgende fase en dat is convenanten, nadere 
afspraken en maatwerk leveren. Dat heb ik in mijn eerste termijn gezegd en daar blijft het bij. 
 
Cock van der Kaaij: voorzitter, ik begrijp dat mijn opmerking van corrigerende tik zo is overgekomen 
zoals ik het niet bedoeld heb als onder de gordel en op de man. Dat was zeker niet zo bedoeld. Wat 
ik bedoelde was waar we met z'n allen voorstaan is een zo goed mogelijke vorm van wijkgericht 
werken en burgerparticipatie en dat de proceskant voor een klein deel niet naar onze wens gaat. 
Ons wellicht heb ik het middel van een motie van treurnis als te licht gevonden. Het had bij mij denk 
ik een lichtere betekenis dan zoals het nu is overgekomen. Dus als het gaat om het gevoel van op 
de man spelen en het zwaar neerzetten, dan wil ik in ieder geval daar mijn excuses voor aanbieden. 
Want het moet er uiteindelijk over blijven gaan is dat wij als raad en college samen met de inwoners 
naar een goede vorm van burgerparticipatie komen en daar zijn we het volgens mij met zijn allen 
over eens. 
Waar ik overigens wel door getriggerd werd was dat een aantal mensen opmerking maakte dat dit 
een politiek spel was en dat je dit doet voor de pers. Wellicht ben ik daardoor iets teveel getriggerd 
waardoor ik tot deze uitspraak ben gekomen. Maar wat mij betreft is er ook nu weer de situatie dat 
we als raad, oppositie, coalitie, college, ambtenaren en zeker ook de inwoners naar een zo goed 
mogelijke vorm van bewonersplatforms, wijkgericht werken gaan werken. 
 
De voorzitter: dank u wel want vanavond blijkt in alle debatten dat u daar zo eensgezind over bent 
over de inhoud en waar u heen wilt. Laten we dat met elkaar proberen vast te houden. 
 
Linda Hogeveen: dank u wel voorzitter. Ik ben blij dat de heer Van der Kaaij zo moedig is om alsnog 
uit te leggen hoe de vork in de steel zit. D66 wil kort aangeven dat we uiteraard tegen de motie van 
treurnis zijn maar ik wil graag afsluiten met de wethouder en iedereen die daarbij betrokken is veel 
succes en ook veel plezier toe te wensen met de kadernota. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Wat hier vanavond gebeurt. Er wordt weer geschiedenis 
geschreven. Een motie van treurnis heeft een bepaalde betekenis in het bestuurlijk verkeer tussen 
de gemeenteraad en het college. Als hiervoor een motie van treurnis uitgedeeld moeten worden, 
dan zou ik mij dat niet aantrekken want het sop is de kool niet waard. 
Een motie van treurnis wordt meestal aan de orde gesteld wanneer het gaat om een belangrijke 
zaak waarbij het college gefaald heeft. Waarbij aftreden nog net niet nodig is maar niemand denkt er 
eigenlijk zo over. Ik vind een motie van treurnis erg misplaatst en wij hebben er ook totaal geen 
behoefte aan. Ik begrijp het niet. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Wij vinden het ook een treurige zaak. Ik hoop dat de wethouder het 
over zijn schouder gooit en gewoon voortvarend aan de slag gaat zoals in het begin van deze avond 
het voornemen was. Daar stond eigenlijk de hele raad achter. Mijn fractiegenoot zegt dat ik het 
eigenlijk niet kan zeggen maar ik zeg het toch wel: de motie van treurnis zegt meer over de 
indieners dan voor wie hij volgens de indieners bedoeld is. 
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Harry Noltes: dit gaat mij te ver. Het was niet de bedoeling om die discussie weer op te rakelen. Ik 
vind eigenlijk dat dit niet gezegd kan worden. Ik heb er geen woorden voor. De heer Van der Kaaij 
biedt er zijn excuses voor aan en om nou te zeggen dat het iets meer over de indieners zegt, dat 
vind ik ook te ver gaan. 
 
De voorzitter: dit is een goed moment om af te sluiten en ik breng de motie in stemming. Anders 
blijven we te lang in cirkels draaien en we hebben nog meer dingen te doen vanavond. Eerst breng 
ik de motie in stemming en daarna breng ik de nota in stemming. 
Wie wenst voor de motie te stemmen? Na stemming blijkt dat 10 stemmen voor en 19 stemmen 
tegen zijn uitgebracht waarmee de motie is verworpen. Voor de motie stemden de fracties van 
PvdA, Maarssen 2000, GroenLinks, Maarssen Natuurlijk!, Breukelen Beweegt, Groep Frank van 
Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht.  
Ik breng nu de Kadernota Gebiedsgericht Werken in stemming. Wie wenst voor te stemmen? Na 
stemming blijkt dat in 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen zijn uitgebracht waarmee het voorstel 
is aangenomen. Tegen het voorstel stemden de fracties van PvdA, Maarssen 2000, GroenLinks, 
Maarssen Natuurlijk!, Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt, DVV en Duurzaam Stichtse 
Vecht. 
 
13. Raadsvoorstel ontwikkelingslocatie Schildershof in Maarssen-dorp 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Het ontwerp van Schilderhof is al lang geleden maar de 
aangedragen onderbouwing door middel van het DBO en het parkeeronderzoek zijn ondermaats. In 
grote lijnen om de volgende redenen. Het DBO heeft het over het aantal vierkante meters. In de 
huidige situatie is er 3800 m² voor het dorp Maarssen. Er komt dus 1200 m² bij en 5000 m² food voor 
een verzorgingsgebied van bijna 14.000 inwoners. In het DBO komen we dan tot de verrassende 
ontwikkeling dat men 85% lokaal als dekking heeft en 15% toestroming. Dit is een stelling die niet 
kanen ook niet financieel verantwoord is.  
Onder de huidige food valt ook een kleine zelfstandige op de Kaatsbaan. Onze zorgen voor deze 
winkelier is vele malen groter dan voor de ketens die nu reeds aanwezig zijn en er zouden komen. 
Bij de conclusie in het DBO staat: in combinatie met een goede ruimtelijke structuur zou hier een 
supermarkt een aanvulling kunnen zijn. 
Dan het parkeeronderzoek. Nu missen de kritische blik die de gemeente hier zou moeten hebben. In 
het rapport gaat het over 1150 m² maar volgens de tekeningen is het 1230 m². De parkeernorm 
wordt hier ineens wat normaal is op 3,5 per 100 m² nu ineens op 2,5 gezet. Als we dit goed 
berekenen, zouden we op 43 parkeerplaatsen komen, voor de grondgebonden woningen 2 per 
woning. Dat is 16. Voor de appartementen zouden er 24 moeten komen en dan komt er ook nog wat 
dienstverlening die men wil toestaan op de begane grond. Dat zullen er misschien 2 zijn. In het 
totaal heeft men dan nodig 85 parkeerplaatsen. Volgens het rapport blijft er zelfs 1 over. Waar komt 
dan de ruimte vandaan voor die 86 parkeerplaatsen? 
Het is niet duidelijk wat er uit het overleg is gekomen met de andere winkeliers op het Pieter de 
Hooghplein. Ook niet met de bewoners uit het aangrenzende gebied en ook niet wat er gedaan is 
met het onderzoek van de Kamer van Koophandel van 2009 in samenwerking met de ondernemers 
van de Kaatsbaan. 
Vanuit de gemeente is er ook geen onderzoek gedaan naar het ruimtelijk beleid en het is ook niet 
getoetst aan de richtlijnen van de BRO. Waarom toetst men gegevens die in deze rapporten staan 
niet aan nieuwe onderzoeken? Uit het rapport worden hier en daar cijfers uit 2003 gehaald. 
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De vraagstelling is ook voorgelegd aan de Kamer van Koophandel en die heeft er ook zeer kritisch 
naar gekeken. Zij heeft vraagtekens bij de haalbaarheid van de supermarkt van deze grootte en op 
deze plek. Het komt bij ons neer op de vraag van: voor wie doet de gemeente dit nou. Dit soort 
ontwikkelingen ondersteunen. Is dat voor een ondernemer of wordt dit een breed gedragen door de 
gemeenschap of de andere ondernemers? 
Dat zijn mijn vragen. Ik wil graag een antwoord hebben op het parkeeronderzoek ten aanzien van de 
86 parkeerplaatsen en ik wil graag weten hoe men omgaat met het rapport dat nu bekend is 
gemaakt door de Kamer van Koophandel. Het is niet echt een rapport maar een notitie en hoe men 
de andere spelers in dit veld heeft benaderd. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. De fractie is in ieder geval voor het voorstel. Pieter de 
Hooghplein, parkeerplaatsen. Op vrijdag en zaterdag vrij druk. De vraag is of daar voldoende 
rekening mee is gehouden. In de werksessie hebben we duidelijke antwoorden gehad over het 
parkeren van de auto's van de appartementen. Inpandig, dan gaat het nog om het parkeren van de 
supermarkt. Ook al is dit een soort van buurtsuper. Hoe zit het met het overschot of het niet een 
overschot op het Pieter de Hooghplein en met name op vrijdag en zaterdag. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij hebben ons in de werksessie al positief uitgelaten over 
de herontwikkeling van dit stukje van Maarssen-dorp. We hebben wel een aantal kanttekeningen 
geplaatst en dat ging over het distributieplanologisch onderzoek wat eigenlijk ook bevestigd wordt 
door de notitie van de Kamer van Koophandel die start met: het distributieplanologisch onderzoek is 
aan de optimistische kant. Dat hebben wij ook betoogd. 
Dat betekent dat er toch een aantal dingen gerealiseerd moeten worden in aanvulling op het plan 
dat er ligt. Het lijkt er dus op dat het aantal vierkante meters aan de ruime kant is en dat het aantal 
parkeerplaatsen niet aan de supermarkt gekoppeld is maar op het Pieter de Hooghplein niet 
voldoende is en dat daar dus een probleem ligt. 
Die twee combinerend, daar moet een oplossing in het verschiet liggen. Daar willen we graag een 
toezegging van de wethouder over. Het parkeren moet gebeuren bij de supermarkt en in voldoende 
mate zodat het Pieter de Hooghplein niet extra belast wordt en dat ook mensen met hun 
microkarretje niet over de Pieter de Hooghstraat hoeven te lopen. 
Daarnaast hebben wij in de werksessie iets gezegd over de Crisis- en Herstelwet. Dat vonden wij 
een afdoende antwoord van de wethouder. Daar gaan we mee akkoord met dat stukje van het 
voorstel. 
Ik had een opmerking die ik niet genoemd heb in de werksessie waar ik toch wel even benieuwd 
naar ben. Er staat een EPC norm genoemd in het stuk van 0,4 en het college meldt met enige trots 
een EPC waarde van 0,6. Maar in 2015 is een EPC waarde van 0,4 vereist. Wij zouden het goed 
vinden dat het college dat is voor duurzaamheid een nieuw voorstel opneemt en kijkt of er binnen 
het plan mogelijkheden zijn om een waarde van 0,4 te realiseren. 
 
Harry Noltes: Dank u wel voorzitter. De Kamer van Koophandel stelt in haar reactie een aantal 
kritische noten. De tijd van groei is voorbij, wat vinden de ondernemers en zou je het niet moeten 
koppelen aan een revitalisering van het totale winkelgebied. De fractie van Maarssen 2000 maakt 
zich zorgen over de parkeerdruk, de distributie, de verkeersstroom. Natuurlijk moet er wat gebeuren 
want wat er nu staat, verdient ook geen schoonheidsprijs maar de vraag is of er moet komen wat het 
plan nu voorschrijft. Daar zijn wij niet van overtuigd. 
Mevrouw Groenewegen had het over de Crisis- en Herstelwet. De fractie van Maarssen 2000 vindt 
eigenlijk de Crisis- en Herstelwet een oneigenlijk instrument. Waar is die wet nu eigenlijk voor 
bedoeld? Onder meer om de aanleg van wegen en bedrijventerreinen en de bouw van woningen en 
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windmolenparken. Met deze wet zorgt de overheid in deze economisch zware tijden ervoor dat 
gezonde bedrijven niet omvallen en dat mensen hun baan behouden en de economische structuur 
van Nederland sterker wordt. Dan gaat het voornamelijk om projecten die er zijn uit het slop te 
trekken. Ik heb een woningbouwproject, alleen de verkoop loopt niet goed. Wat kunnen we daar aan 
doen. Misschien kunnen we daar een winkelcentrumgebouw neerzetten of een supermarkt zodat de 
aantrekkingskracht voor de verkoop wat beter wordt en zo halen we dat uit het slop en komt de 
ondernemer niet in financiële problemen. Dat is waar de Crisis- en Herstelwet voor bedoeld is en 
niet voor een nieuw project waar eigenlijk nog niets van is. 
De fractie van Maarssen 2000 vindt dit een oneigenlijk instrument. Het benadeelt namelijk 
omwonenden. Natuurlijk is er een mogelijkheid van inspraak maar het beknot wel de bezwaar- en 
beroepsprocedures want je moet nu tegelijk naar de Raad van State. Ook de termijn wordt korter. 
Wat zit hier achter? Dat vragen wij ons af. Waar doen wij dit voor? Wat bedient de gemeente 
hiermee? Wat zit hier achter waarom dit zo snel moet in zulke snelle procedures? 
 
Kathalijne de Kruif: ik hoor de heer Noltes zeggen, wat zit hier achter, de termijnen worden beknot. 
De bezwaarmaker en de gemeente en de ontwikkelaar weten nu eerder waar ze aan toe zijn terwijl 
er wel dezelfde rechten gelden. 
 
Harry Noltes: dat ziet u verkeerd mevrouw de Kruif. Dan moet u maar eens kijken wat de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden zijn voor de omwonenden om bezwaar te maken tegen het besluit. Die 
zijn daadwerkelijk beknot ten opzichten van een gewone planologische procedure. Een plan van 
aanpak prima maar niet op de wijze waarop het nu tot stand moet komen via dit oneigenlijke 
instrument. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het Vechtse Verbond vindt heel belangrijk dat het bij de uitvoering en 
tijdens het gehele proces goed in overleg wordt gegaan met de omwonenden maar ook met de 
winkeliers. Wij hebben de brief van de Kamer van Koophandel natuurlijk ook goed gelezen. Het lijkt 
erop volgens het rapport van de Kamer van Koophandel dat de behoefte voor nog een supermarkt in 
dit gebied minder groot is dan dat men op dit moment nodig geacht en wij zouden willen meegeven 
om daar nog eens heel goed naar te kijken. 
Het mag ook niet de bedoeling zijn dat een supermarkt uit een keten, die meer “rugdekking” heeft, 
de kleine middenstanders in het gebied om zeep helpt. Dat moet niet het doel zijn. Het is uitvoering, 
dat weten we maar we willen dit toch als boodschap meegeven. Wees alert en onderzoek nog eens 
heel goed of de behoefte bestaat aan nog een supermarktvestiging in dit gebied. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Wij vinden dat dit absoluut deel kan uitmaken van een 
kwaliteitsverbetering van het gebied. Er zijn vragen gesteld over het parkeerbeleid en wellicht is een 
toevoegen om dat goed te reguleren, bijvoorbeeld middels goede aanwijzingen waar geparkeerd 
kan worden en dat soort zaken. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik begrijp nog steeds niet wat de noodzaak is van een 
supermarkt uit het middensegment. Misschien kan de wethouder daar nog op ingaan want als je een 
stukje naar rechts gaat, heb je daar de Aldi en een stukje verderop aan het eind van de Kaatsbaan 
zit de Dirk en niet ver daar vandaan zit een Albert Heijn. 
Volgens het voorstel zou een supermarkt op deze locatie optimaal als trekker kunnen fungeren. We 
hebben het in de vorige periode gehad over de vestiging van een HEMA op de Kaatsbaan. Is er ooit 
onderzocht door het college wat de HEMA voor positieve werking heeft gehad op het winkelend 
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gebied van de Kaatsbaan? Is dat werkelijk significant meer geworden of is dat nog niet onderzocht? 
Dat lijkt me een interessante in het licht van deze discussie. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. De vragen over de HEMA kan het beste worden 
beantwoord door de heer Van ‘t Hof want hij is specialist op dat gebied. De heer Van ‘t Hof kan veel 
meer vragen stellen dan ik kan beantwoorden. Dat maakt het heel ingewikkeld want ik heb in de 
werksessie al een opmerking gemaakt over de Kamer van Koophandel. Er werd een snelle reactie 
gevraagd en die ligt er nu. Daar staan inderdaad een aantal dingen in.  
Allereerst de beantwoording van de vraag, voor wie doen we dit? Voor de meesten zal het helder 
zijn dat het nodig is om in dat gebied wat te doen. Als je daar rond loopt en kijkt wat er staat aan 
leegstand en noem maar op, dan denk ik dat kwaliteitsverbetering zonder meer aan de orde is. Dan 
zitten we hier met een plan van aanpak. Dat geeft de uitgangspunten aan. Hoe omgaan met 
omwonenden, de vertegenwoordigers van de straat, de communicatie met de winkeliers etc., dat 
betekent dat dit huiswerk nog niet is gedaan. Het is wel zo en dat leest u ook in de reactie van de 
Kamer van Koophandel dat de ondernemers in het centrum een aantal dingen willen. Ze willen dat 
er wat gebeurt. Ze zijn op zich wel positief over dit plan maar ze willen gewoon dat hun eigen gebied 
wordt heringericht. U weet ook dat de Kaatsbaan eigenlijk al gereed had moeten zijn maar dat is op 
verzoek van ondernemers uitgesteld tot februari volgend jaar. Zo zijn er een aantal slagen te maken. 
Wat dat betreft is die combinatie wel goed. 
Als we kijken naar het parkeren. Technisch gezien ben ik het op een aantal punten niet met de heer 
Van ’t Hof eens. Het is goed om daar nog eens een derde naar te laten kijken gelet op de discussie 
tussen u en mij. Er zijn ook wat verschillen in aannames, in meters enzovoort. Ik zeg toe dat er zo 
en zo een aanvullend parkeeronderzoek komt. Met name in de discussie over 3,5 en 2,5 verschillen 
wij van mening maar dat komt dan wel uit dat onderzoek. 
DPO, hoe komen we aan dat verschil, bruto en netto. Netto is de nettoverkoopvloeroppervlakte. 
Daar is het DPO op opgericht. De 1200 die u noemt, is bruto. Dat geeft een scheef gezicht in de 
vergelijking. 
In de richting van mevrouw Groenewegen. Er komt een nader onderzoek naar het parkeren. 
 
Ingrid Groenewegen: Ter interruptie wethouder. Kunt u wat zeggen over het parkeren. Als we dit 
plan goedkeuren, keuren we het parkeren op het Pieter de Hooghplein goed. Daar zit voor ons een 
belangrijk punt. We willen dat parkeren niet op het Pieter de Hooghplein. Ik weet niet of dat 
onderzoek een oplossing gaat leveren voor dat probleem. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: als ik naar het huidige plan kijk, dan worden er voor de appartementen 
iets van 21 of 22 parkeerplaatsen in het plangebied, achter de nieuwe supermarkt iets van 32,33 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Als je dat je afhaalt kom je ook aan het andere aantal. Ervan 
uitgaande dat die plekken niet worden gerealiseerd, komt er een overschot van één. Dat is eigenlijk 
geen overschot. Er wordt eigenlijk gezegd: er is voldoende parkeerruimte los van de weekmarkt. Dat 
is een ander verhaal. Voldoende parkeerruimte op de Pieter de Hoogh blijft. Overigens zal het 
misschien aan de achterkant zijn. Je zult wel met het wagentje over het plein moeten maar dat is op 
zich niet zo’n probleem. Als uit het aanvullende onderzoek blijkt dat die aannames niet juist zijn, kom 
ik terug bij u met een andere oplossing. Dat betekent minder woningen of geen supermarkt of weet 
ik wat maar je zult er aan moeten voldoen. We vragen niet voor niets een second opinion. 
Dat geldt ook voor de DPO. Die ontwikkeling komt er ook alleen maar als men daar wat in ziet. Dus 
daar ga ik nog een keer een slag mee maken, met dat DPO. 
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Het is ook heel erg lastig. Wij hebben als vertrekpunt gezegd: we trekken aan de bovenkant en aan 
de onderkant van het dorp. Dat is op zich gunstig. De discussie over de HEMA in het verleden in 
Maarssen moet ik opzoeken. Dat heb ik niet paraat. 
 
Frank van Liempdt: het is niet zozeer discussie geweest uit het verleden maar u noemt in uw eigen 
stuk dat die supermarkt als een trekker gaat fungeren. Dan lijkt mij dat u dat zegt op basis van enig 
onderzoek. Waarom zet u het anders zo neer? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: nu is het voor mij helderder. Ik dacht dat wij een onderzoek moesten 
doen naar de trekkersfunctie van de HEMA. De vragen over de supermarkt in het middensegment. 
Daarover ben ik uitgebreid voorgelicht. Ik ga er gewoon van uit dat het DPO dat aangeeft. Het DPO 
geeft aan dat daar behoefte aan is. Dat geeft op dat moment ook aan dat het dan ook een 
trekkersfunctie heeft maar we doen ons huiswerk nog een keer over omdat anno nu de situatie 
anders is dan een aantal jaren geleden. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Betrekt u er dan de HEMA bij want dat is in het verleden een 
soort van belofte geweest. Als die HEMA er komt, komen er ook meer mensen op de Kaatsbaan. 
Dan lijkt het mij zeer waardevol dat u dat tegelijkertijd onderzoekt. Bij deze dan ook het verzoek. 
Wethouder Klaas Wiersema: dat kan alleen als ik een nulmeting heb. Anders kan ik er niets mee. 
De Crisis- en Herstelwet zie ik toch wat genuanceerder. Deze wet kun je eigenlijk in twee delen 
splitsen. A. Voor grote projecten als windmolens voor als je af moet wijken van de milieuregelgeving. 
Dat zijn allemaal zaken om dingen vlot te trekken maar waarschijnlijk hebben we dat hier niet helder 
genoeg neergezet. Wij willen hier alleen artikel 2.9 toepassen en dat artikel zegt alleen iets over de 
procedure. Op dit moment hebben we de procedure dat de vier inspraakmomenten kennen. Dat is 
eerst de inspraak, dan de zienswijze, dan het bezwaar en vervolgens het beroep. Dan zijn we 24 
weken verder. Het college vindt dat de rechtsbescherming voldoende is gewaarborgd bij drie 
sessies en dat is namelijk de inspraak in het projectbesluit, de zienswijze en vervolgens het beroep 
direct bij de Raad van State. Ook de Raad van State is verplicht om niet binnen weken maar 
maanden te besluiten. Je hebt daarmee zo een half jaar tot een jaar verdient zonder dat de 
rechtsbescherming daarmee in gevaar komt. Dat is natuurlijk ook een politieke afweging. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Is het mogelijk dat u op papier kan zetten wat het verschil is in 
rechtsbescherming tussen een gewone planologische procedure. Er zit een verschil in en dat heeft 
niet alleen met termijnen te maken. Maar misschien heb ik dat niet helemaal helder. Dan heb ik daar 
in ieder geval een beter beeld bij voor de toekomst. Er wordt gesteld dat we dit nooit eerder hebben 
gedaan. In Maarssen hebben we het te vroeger ook nooit gedaan en van mij hoeft het ook niet. Dan 
ben ik toch nieuwsgierig of u voor mij helder kunt maken op papier waar het verschil dan wel inzit. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik doe het liever nu. Zonder de Crisis- en Herstelwet 
heb je vier procedures. Dat is de inspraak, daar komt een besluit op. Vervolgens de zienswijze. Daar 
komt een besluit op. Dan heb je het bestemmingsplan. Dan heb je een bezwaar bij de rechtbank, 
zes weken, en vervolgens heb je het beroep bij de Raad van State en dat is ook zes weken. Dat is 
de normale procedure. 
Bij deze procedure valt een stap uit en dat is het bezwaar bij de rechtbank. Dat is het verschil en 
daarbij kun je de overweging maken of je dit een voldoende rechtsbescherming vindt. Het is mijn 
politieke afweging dat ik dit niet ernstig vindt. 
Ik wil bespreken de wens van 0.4. Dat kon ik niet zo toezeggen.  
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Dik van ‘t Hof: dank u voorzitter. De wethouder had het over een vergelijking die ik gemaakt zou 
hebben. Ik heb geen vergelijking. Ik constateer alleen dat het rapport het heeft over 1150 m² DBO 
heeft en het blijkt dus 1230 volgens de tekening. Ik heb dus geen vergelijking gemaakt. 
Ik heb ook niets gehoord over de kleine zelfstandige of u dat niet een bezwaar vindt dat op de 
Kaatsbaan mensen gaan sneuvelen? U heeft ook niets gezegd over bewoners en over de 
ondernemers op het Pieter de Hooghplein.  
Als u bij de Crisis- en Herstelwet alleen artikel 2.9 wil doen, vind ik dat uitstekend maar deze wet 
gaat niet alleen over milieunormen maar gewoon over normen. Dan gaat het om de parkeernorm 
enzovoort. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Er ligt voor een voorstel en een besluit. Het besluit luidt het plan van 
aanpak vast te stellen en de planologische procedure in de vorm van een projectuitvoeringsbesluit. 
Er staat ook nadat het communicatietraject is afgerond enzovoort. Mijn vraag is, het plan van 
aanpak in relatie tot de discussie die zojuist werd gevoerd en de toezegging van de wethouder. 
Betekent dit dat het plan van aanpak wordt aangepast zodat wij met het voorstel kunnen 
instemmen? 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 heeft geen behoefte aan een 
supermarkt. Een straal van 500 m is naar onze mening daar voldoende voor. De portefeuillehouder 
kan wel zeggen: qua rechtsbescherming maakt het niet zoveel verschil. Ik denk dat degenen die 
daar gebruik van willen maken daar anders over denken. Wij blijven erbij dat dit niet het instrument 
zo moeten zijn, dat je voor de volledige rechtsbescherming voor de inwoners en de burgers moet 
gaan die in hun belang getroffen zijn. Wij gaan dus niet akkoord met dit voorstel. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Op zich geen problemen met dit voorstel. Volgens mij hadden 
ooit gedacht als gemeente of als college om een energievisie op te stellen boven een bepaald 
aantal woningen. Was dat niet 25? Zo ja, is het dan een idee hoewel het hier een paar woningen 
minder is om het hier toch ook maar te doen. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik sluit mij aan bij Maarssen 2000. 
 
Wethouder Frank Wiersema: dank u voorzitter. De energievisie is een goed idee. Dat neem ik 
meteen mee met de opmerkingen van mevrouw Groenewegen. 
De heer Van ’t Hof stelt voor om het plan van aanpak gewijzigd vast te stellen. De opmerkingen die 
ik gemaakt hebt, is een onderdeel van het besluit dat genomen wordt maar ik krijg natuurlijk niet 
logistiek hier een aangepast plan van aanpak voor elkaar. Ik vraag me af hoe u dat voor zich ziet. 
 
De voorzitter: de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan, maken onderdeel uit van het besluit. 
Met die toezeggingen kan de heer Van ‘t Hof gewoon besluiten. 
Ik breng nu het voorstel in stemming. Wie wenst voor te stemmen? Na stemming blijkt dat het 
voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor en drie stemmen tegen. Tegen het voorstel stemmen 
de fracties van Maarssen 2000 en Groep Frank van Liempdt DVV. 
 
8. Raadsvoorstel bestemmingsplan Maarssenbroek-woongebied 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Het gaat mij om het volgende. Ik heb gekeken naar  
parkeeronderzoeken van de gemeente Maarssen. Daarbij wordt als onderlegger de parkeerbalans 
gehanteerd en toetst deze dan met de bezettingsgraad. Dat is wat anders dan wij in Breukelen 
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gewend zijn. Daarbij worden ook  geschreven dat de vergroting van de parkeerdruk niet worden 
afgewenteld op de omgeving. De gemeente hanteert de oude normen voor parkeerders in alle 
gevallen. Echter voor maatschappelijke instellingen kan de gemeente hiervan afwijken. 
Onze vraag is nu, wat is de status van deze beleidslijn? Is dit huidig beleid? Graag een kader hoe 
wij beleid maken. Bijvoorbeeld, zijn CROW normen leiden?  
Dan terug naar dit agendapunt. Ik heb in het hele stuk geen onderzoek gezien naar de 
parkeerbalans van Lidl. Als we hier de parkeernorm van 3,5 op loslaten. We mogen echt wel 
aannemen dat dit 3,5 is. Als je kijkt naar het publiek van Lidl, moet je het zoeken in een breder 
segment dan alleen een buurtsuper. Dan krijg je daar toch misschien dat de parkeernorm ver wordt 
overschreden en dat dit ten koste gaat van de bewoners. Anderzijds, als daar een te grote 
parkeerdruk ontstaat, hoe zit het dan met de brandveiligheid? De VRU heeft immers aangegeven 
dat de aanrijtijden niet helemaal goed zijn.  
 
Kathalijne de Kruif: dit betreft een magazijnuitbreiding. Dit betreft niet een grote supermarkt en 
daardoor een grote aantrekkingskracht en dus meer parkeerplaatsen. 
 
Dik van ´t Hof: het gaat om de status die men daarbij aan toebedeelt. Men heeft in het verleden het 
magazijn opgeruimd en er een winkel van gemaakt. Dan wordt het nu een beetje afgewikkeld, het 
probleem, op de omgeving en eigenlijk is het een probleem van Lidl. Ze kunnen ook heel makkelijk 
een magazijn terugbouwen. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Dit is niet alleen een magazijnuitbreiding. Een stukje van het 
magazijn wordt uiteraard wel gebruikt, dat weten we allemaal , voor een winkeluitbreiding. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik heb de vraag hoe zit het met de parkeerbalans en hoe het zit met 
het ruimtelijke ordeningsvraagstuk. Of de kaders zoals Delta Infra die altijd in Maarssen gebruikt, of 
is klein maar het is uiteindelijk de gemeente dat leidend is voor de hele Stichtse Vecht en hoe het zit 
met de eventuele aanrijtijden voor de brandveiligheid. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. We hebben te maken met een in hoofdzaak 
conserverend bestemmingsplan. We hebben een aantal bestemmingen strakker op papier gezet 
zodat ook de ruimte er wat uit is. Dan heb je te maken met een vloeroppervlakte, woningen, noem 
maar op en met een bestaande parkeercapaciteit. 
Wij hebben in dit plan een apart hoofdstuk voor verkeer opgenomen en daarin is eigenlijk het 
uitgangspunt dat parkeren moet plaatsvinden op het eigen terrein. Als je dat niet kunt, moet je 
aantonen met onder andere het parkeerplan of iets anders dat het ook in het openbaar gebied kan. 
Dat is het maximale wat je kunt halen. Ik denk ook dat dit het meest simpele is. De CROW norm is 
de richtlijn maar het is uiteindelijk de gemeente die vaststelt welke norm wordt gehanteerd.  
De Lidl. De 3800 m² is bestemd als lange zijruimte. Er is heel duidelijk aangegeven in alle 
consequenties en in het bestemmingsplan want normaal doe je dat al niet, dan zet je gewoon een 
supermarkt. Omdat je hier een hele brede wil had van alleen een zijruimte, is het ook als zodanig 
bestemd. We hebben op dat moment gezegd: er hoeft geen extra parkeerplaats aangelegd te 
worden. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. In Maarssen zegt men: de parkeerbalans is het onderwerp en de 
vergroting van de parkeerdruk mag niet afgewenteld worden op de omgeving. De huidige 
parkeernormen zijn er voor alle gevallen behalve voor maatschappelijke instellingen die van de 
gemeente een ontheffing kunnen krijgen. 
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Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Je moet onderscheid maken tussen iets nieuws en 
iets bestaands. Als je een nieuwe wijk gaat invullen met van alles en nog wat, dan ga je op zo'n 
manier te werk. Als je gewoon een bestemmingsplan gaat actualiseren, dan doe je die exercitie niet. 
U zei iets over aanrijden. Er ligt hier een advies van de VRU dat deze uitbreiding geen enkele 
invloed heeft op de aanrijtijden. Laten we daar helder over zijn. 
 
De voorzitter: ik breng het raadsvoorstel in stemming. Wie wenst voor te stemmen? Na stemming 
blijkt dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 
Motie vreemd aan de agenda 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij hebben in juni in deze raad uitgebreid de discussie 
gevoerd over het bestuursakkoord en de slotsom daarvan was een ja mits. Dat mits had betrekking 
op de onderhandelingen van de VNG met het rijk over de tegemoetkoming om de gevolgen van de 
Wet werken naar vermogen enigszins te compenseren. Intussen zijn we een stukje verder en het 
bestuursakkoord is gedegradeerd tot bestuursafspraken. Het onderhandelingsresultaat over de 
financiële vergoeding is er eigenlijk niet. Vandaar dat wij gedacht hebben daarop terug te moeten 
komen en dat is ook niet helemaal toevallig op dit moment. We staan zelf natuurlijk voor een 
ingrijpende bezuinigingsoperatie maar ook in december wordt de SCW-begroting in de Tweede 
Kamer besproken en wij vinden het belangrijk dat er nu een sterk signaal komt richting landelijke 
overheid om duidelijk te maken dat dit niet zomaar kan binnen de gemeente. We hebben tekorten 
als gevolg van de verlaging van de verordening op de SW-plaatsen. We hebben te maken met een 
halvering van het re-integratiebudget. We hebben te maken met de Wajongeren en daarmee als 
neveneffect ook nog eens een te verwachten toestroom in de bijstand met alle gevolgen als een 
toenemend appel op het participatiebudget dat we hebben. 
Wat betreft de financiële gevolgen heb ik het nog niet helemaal helder om hoeveel bedragen het 
gaat voor onze gemeente maar die zullen groot zijn. Vandaar dat wij een motie hebben gemaakt om 
toch nog eens terug te komen op het ja mits en om te zeggen dat het mits nu wel van toepassing is, 
dat is niet gelukt. We moeten toch een duidelijk signaal geven richting landelijke overheid dat het 
eigenlijk gewoon nee is geworden. Vandaar dat we een motie hebben gemaakt en die luidt als volgt. 
 
Motie (PvdA): steun intrekken bestuursakkoord 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 22 november 2011 
 
Constateert dat: 
- een grote meerderheid van de gemeenten tijdens het VNG-congres van 18 juni jongstleden 

heeft ingestemd met het bestuursakkoord, met uitzondering van de paragraaf Werken naar 
vermogen (6.1); 

- ons college dit destijds het “ja mits” standpunt heeft ingenomen; 
- in de raad van 31 mei het college dit “ja mits” heeft toegelicht: “ de voorwaarde is dat de 

aanvullende middelen er komen” en “ als dat geld er niet komt, wordt het antwoord dus nee” 
(notulenraad 31 mei 2011); 

- het besluit genomen op het VNG-congres tweeledig was: beïnvloeding van de Wet werken naar 
vermogen tijdens het wetgevingtraject én door onderhandelen; 

- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet meer spreekt over een 
bestuursakkoord, maar over een ‘set van bestuursafspraken’; 
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- de Wet werken naar vermogen en een teruggedraaide korting van € 100.000.000 voor 
Regionale Uitvoeringsdiensten geen onderdeel uitmaken van de set van bestuursafspraken     
(er is dus feitelijk geen onderhandelingsresultaat); 

 
Overweegt dat: 
- het door onderhandelen niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd; 
- er geen extra structureel geld is gereserveerd voor de Wet werken naar vermogen; 
- er geen bindende afspraken zijn over banen; 
- de invloed van gemeenten op de nieuwe wet zeer gering is; 
 
Spreekt uit: 
- dat het bezwaar van de gemeente Stichtse Vecht tegen het bestuursakkoord hiermee niet is 

weggenomen; 
 
Verzoekt het college: 
- steun aan het bestuursakkoord/de zetten van bestuursafspraken in te trekken, en dit aan de 

VNG te laten weten, 
- dit standpunt actief uit te dragen in de regio en aan de Tweede Kamer 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Het is niet geheel juist wat het college verzoekt. U 
verzoekt de steun aan het bestuursakkoord in te trekken maar er is nooit een bestuursakkoord 
geweest. Wij hebben dit al eerder aangegeven. Op zich is daarvoor in de plaats gekomen die set 
van afspraken. Het is juist die set van afspraken waar we ons wél in konden vinden. Dat ging over 
de Wmo en over een aantal andere zaken. Het lijkt me niet verstandig om daarvan te zeggen dat we 
daar nu tegen zijn. 
Daarnaast zijn er twee zaken die overblijven. Dat is de bijdrage van € 400.000.000 waarvan 
iedereen vindt dat dit te weinig is. Dat is raadbreed hier aangegeven dat dit te weinig is. Andere 
omliggende gemeenten hebben op het VNG-congres op andere momenten ook aangegeven dat ze 
dat ook te weinig vonden. Ik denk dat we hen niet nog een keer hoeven te overtuigen van hetgeen 
wij hier al eerder gevonden hebben. Daarnaast is het zo dat we samen met de VNG en de IPO nog 
praten over de RUD-gelden want daar wordt nog blijkbaar over onderhandeld. Dan blijft over dat 
tekort waarvan wij vinden. We praten over structureel geld maar ik dacht dat de € 400.000.000 
incidenteel geld was voor 2012-2018 en het is in ieder geval te weinig. Dat hebben we hier met z’n 
allen gevonden. 
Er is gecommuniceerd op het VNG-congres. Dat weet iedereen. Dus we kunnen nog wel een keer 
proberen de anderen te overtuigen van wat zij al vonden maar het lijkt mij zinvoller dat de VNG op 
het moment dat dit behandeld wordt in de Staten-Generaal, de Eerste en de Tweede Kamer, dat die 
zich nog een keer uitdrukkelijk gewend tot de fracties en de regering om aan te geven waar om de 
gemeenten gemeend hebben op het congres indertijd tegen het bestuursakkoord te moeten 
stemmen op die twee punten. Het college lijkt het dat dit niet nodig is en ontraadt daarom ook deze 
motie maar ik denk dat we geen verschil van mening hebben over de inhoud van de motie. Daar 
hebben de raden op een eerder moment namelijk al een duidelijke uitspraak over gedaan. Er is ook 
gecommuniceerd naar de VNG en naar de zustergemeenten in de omgeving, naar de fracties in de 
Tweede Kamer en het is op het nieuws geweest. Iedereen heeft er kennis van kunnen nemen. 
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Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. De vraag is een beetje of de hele discussie rond het 
bestuursakkoord en de consequenties daarvan niet gaat verzanden in een soort van semantische 
mist. Bestuursakkoord, bestuurdersafspraken, ja mits en nee maar. Akkoord met de opmerkingen 
die u maakt. Dat klopt maar het signaal dat wij willen geven is: heeft de VNG ter ondersteuning van 
wat ze in de Eerste en Tweede Kamer de komende tijd gaat doen niet een extra steuntje in de rug 
nodig van de gemeenten die nog eens heel duidelijk aangeven dat wat er nu ligt volstrekt 
onvoldoende is en dat er absoluut een beter onderhandelingsresultaat uit moet komen. 
De vraag is of de hele semantische discussie, voor een deel inhoudelijke discussie, die een tijd 
gevoerd is voldoende is om dat het nu eindelijk het moment is - en wij zijn niet de enige gemeente 
die dit soort voorstellen doet - om nog eens een heel duidelijk signaal te geven aan de VNG en 
daarmee ook aan de rijksoverheid: dit is lang niet voldoende, doe er wat aan. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik denk dat de VNG het weet en ook vandaag 
hebben wij geïnformeerd bij de VNG. Zij geeft aan dat ze nog steeds onderhandeld over de RUD-
gelden. Daarnaast wordt het parlementair behandeld. Ik ben toevallig van een lokale politieke partij 
maar er zitten hier een groot aantal landelijke politieke partijen. Het lijkt mij veel zinvoller als via die 
lijnen in ieder geval nog druk uitgeoefend wordt en daarnaast denk ik dat de signalen die vorig jaar 
op het VNG-congres zijn afgegeven. Ik kan mij haast niet voorstellen dat in de behandeling van de 
wet dat niet ter sprake komt want het percentage gemeenten dat tegenstemde was dermate groot, 
dat moet op een of andere manier doorwerken. Het is aan de raad om er zelf over te beslissen maar 
het college vindt het niet nodig. 
 
De voorzitter: ik breng de motie in stemming. Wie wenst voor de motie te stemmen? Na stemming 
blijkt dat de motie met zes stemmen voor en 23 stemmen tegen is verworpen. Voor de motie 
stemden de fracties van PvdA, Maarssen 2000 en GroenLinks. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter: we zijn aan het einde gekomen van deze vergadering en ik wens iedereen wel thuis. 
 
(Einde van de vergadering om 23.30 uur) 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
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