
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, ge-
houden op dinsdag 27 september 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 
te Loenen aan de Vecht. 
 
 
 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester 
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van 't Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Hetty Veneklaas,  Siem Scher-

penzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd en Wim van den Bosch 
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Zivkovic-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 Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Erik van Esterik, Gerjet Wisse 
 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 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) 
 Frank Masteling (VVD) 
 
 
 

4. 1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik open de raadsvergadering. Hartelijk welkom.  
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Masteling en Druppers. 
Mevrouw De Kruif en de heren Rehbock en Zivkovic-Laurenta zullen wat later ter vergadering komen.  
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5. 2. Spreekrecht inwoners over onderstaande agendapunten. 
 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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6. 3. Vaststellen van de agenda. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik weet dat agendapunt 13, Bestemmingsplan Oud Over 112 te 
Loenen aan de Vecht, als bespreekpunt is opgevoerd om de mogelijkheid te geven tot inspreken. Nu 
dat niet het geval is, wil ik graag dat dit punt onder de hamerstukken komt te vallen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Er is een toezegging gedaan tijdens de werksessie om 
een verzoek mee te nemen naar de portefeuillehouder. Daarop wil ik graag een reactie ontvangen.  
 
De voorzitter: Dat kunnen wij bij de hamerstukken aan de orde stellen.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben vanochtend aangekondigd dat wij graag vra-
gen willen stellen tijdens het vragenhalfuurtje. Naar gelang de dag vorderde, hebben wij gemeend dat 
het verstandiger zou zijn om een motie in te dienen. In dat kader stellen wij voor de vragen voor het 
vragenhalfuurtje en de motie samen te voegen en toe te voegen aan het eind van de agenda. 
 
De voorzitter: Wilt u uw motie dan nu alvast overhandigen aan de griffier? Dan is de motie hierbij for-
meel ingediend en wordt deze aan het einde van de agenda behandeld. U moet de getekende versie 
van de motie overhandigen aan de griffier. 
 
Motie 1 (CDA): mogelijke verhoging van de maximumsnelheid op de A2 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 27 september 2011;  
 
overwegende: 
• dat in De Telegraaf van 27 september 2011 is opgetekend dat twee grote Tweede-Kamerfracties 

de wens hebben de maximumsnelheid op de A2 te verhogen naar 130 kilometer per uur;  
• dat dit voor de leefbaarheid van de gemeente Stichtse Vecht buitengewoon grote gevolgen heeft 

en daarmee zonder zeer uitgebreide nadere voorzieningen uiterst onwenselijk is;  
• dat het daarmee van groot belang is om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te maken dat 

de gemeente Stichtse Vecht grote problemen heeft met dit voorstel;  
 
besluit het college op te dragen om: 
1. op zo kort mogelijke termijn alle middelen die tot zijn beschikking staan in te zetten om mede 

namens onze raad de grote zorgen van de gemeente Stichtse Vecht over deze ontwikkeling over 
te brengen aan de bevoegde instanties.  

2. het overige te doen wat in zijn macht ligt om te waarborgen dat de leefbaarheid van de gemeente 
Stichtse Vecht niet zal lijden onder de mogelijke wijziging van de maximumsnelheid.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Begrijp ik het goed? Komen de vragen in het vragenhalfuurtje en 
komt er een agendapunt bij, waarin de motie wordt ingediend? 
 
De voorzitter: Nee, de motie wordt gewoon behandeld aan het einde van de agenda. Daarbij kunnen 
vragen gesteld worden. 



 

 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Sorry, ik ben hiermee aan de late kant. Kan ik een spoed-
eisende mondelinge vraag toevoegen aan de agenda? 
 
De voorzitter: Nee, dat verzoek had u van tevoren bij de griffier moeten doen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. En als dat nu zo spoedeisend is, dat ik het nu pas weet? 
 
De voorzitter: Ik kan mij niet voorstellen dat die vragen nu pas bij u opkomen. Dan zou iedereen stante 
pede dingen aan de agenda toevoegen. Dat moeten wij niet doen. Vragen hadden gisteren ingeleverd 
moeten zijn, tenzij iets erg spoedeisend is, maar dan had dat voor de vergadering bij de griffier ken-
baar gemaakt moeten worden. Daaraan wil ik mij houden. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het betreft een onderwerp waarin het college en de raad 
gelijk op kunnen trekken. Het gaat over het hoogspanningsstation. De portefeuillehouder kan zich erin 
vinden, als ik het goed begrepen heb, dat de vraag even kort en bondig beantwoord wordt. Helpt dat? 
 
De voorzitter: Nee, dat moeten wij echt niet doen op deze manier. Ik zie ook dat de rest van de raad 
het met mij eens is. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Dan is mijn volgende punt dat ik een motie over dit onder-
werp aan de agenda wil toevoegen. 
 
De voorzitter: Dat mag. Die motie komt dan eveneens aan het einde van de agenda. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Dat kost meer tijd. Dat wilde ik voor ons allen voorkomen.  
 
De voorzitter: Toch moeten wij ons houden aan ons reglement. Anders wordt het een glijdende 
schaal.  
Er komen aan het eind van de vergadering dus twee moties: een motie van de heer Veldhuijzen en 
een motie van de heer Van der Kaaij.  
Mijnheer Van der Kaaij, wilt u ervoor zorgen dat uw motie wordt ingediend bij de griffier? U kunt er nu 
nog even aan ‘dichten’. 
 
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de agenda gewijzigd vast, met de aantekening dat agenda-
punt 13 is toegevoegd aan de hamerstukken en aan het eind van de agenda twee moties worden be-
handeld. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergaderingen van 21 en 28 juni 2011. 
 
De voorzitter: De heer Van Liempdt heeft één tekstwijziging voorgesteld. Daarmee is iedereen ak-
koord? Dat is het geval. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van de openbare ver-
gaderingen van 21 en 28 juni 2011 vast, met inachtneming van de voorgestelde tekstwijziging. 
 
5. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad. 
Jos van Nieuwenhoven: Mevrouw de voorzitter. Onlangs werd ik benaderd door een zeer teleurge-
stelde en verontwaardigde inwoner van onze gemeente. Zijn teleurstelling en verontwaardiging gaan 
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over twee dingen. Enerzijds over beantwoording van een e-mail, anderzijds over het uitblijven van een 
reactie op een e-mail, gericht aan het college en de gemeenteraad. Het blijkt dat e-mails gericht aan 
info@stichtsevecht.nl, die zijn afgehandeld, beantwoord worden met het volgende standaardantwoord: 
 
“Huidige status: afgehandeld. 
Toelichting: 
Helaas kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Op grond van de door ons gehanteerde normen zien 
wij geen reden om actie te ondernemen. Met het versturen van dit bericht is voor de gemeente Sticht-
se Vecht uw melding afgehandeld. 
Wij hopen u voldoende te hebben geholpen op dit moment. Heeft u vragen of opmerkingen die niet via 
het internet afgehandeld kunnen worden? Belt u dan met het Telefonisch Informatiecentrum van de 
gemeente, (0346) 254000, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
Met vriendelijke groet,  
Telefonisch Informatiecentrum Gemeente Stichtse Vecht.” 
 
Onze fractie is van mening dat inwoners een fatsoenlijke toelichting en antwoord horen te krijgen op 
hun e-mail. Onze vragen hierover zijn: 
1. Deelt het college onze mening dat inwoners op hun e-mail en brieven geen standaard gepro-

grammeerd antwoord meer dienen te krijgen? Zo nee, waarom niet?  
2. Zo ja, welk voorstel heeft het college om dit te verbeteren? Indien het college bereid is dit te ver-

beteren, op welke termijn kan dit dan geregeld zijn?  
 
Vervolgens heeft de inwoner een reactie gestuurd op dit standaardantwoord en navraag heeft uitge-
wezen dat deze brief ter attentie van de raad en het college ons niet heeft bereikt. Het kan en mag 
nooit zo zijn dat brieven, e-mail berichten en overige post, gericht aan het college en de raad, ons niet 
bereiken. Over het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college: 
1. Deelt het college onze mening dat brieven, e-mails en overige post aan het college en de raad te 

allen tijde moeten worden doorgestuurd? Zo nee, waarom niet?  
2. Waarom wordt een e-mail ter attentie van het college en de raad niet doorgestuurd? Gebeurt het 

vaker dat ambtenaren beslissen of e-mails ter attentie van het college en de raad wel of niet wor-
den doorgestuurd?  

3. Is het college bereidt de procedure aan te scherpen, waardoor dit niet meer kan voorkomen? Zo 
nee, waarom niet en hoe gaat college dan waarborgen dat de e-mails, gericht aan de raad, via 
lnfo@stichtsevecht.nl bij de raad terechtkomen? 

 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. De tekst van de mail is ons bekend en is ander-
halve week geleden in het portefeuillehoudersoverleg besproken.  
In het verleden is uit oogpunt van efficiency gekozen om negen standaardteksten te maken. Het is dus 
niet zo dat iemand altijd eenzelfde tekst krijgt. Dat is gedaan om de efficiency te verbeteren. Op dit 
moment zijn er ongeveer 6000 meldingen binnen. Uiteraard delen wij de mening van de VVD dat het 
kwalitatief goed moet zijn en dat de antwoorden persoonlijk moeten zijn, voor zover mogelijk.  
Wat wij besproken hebben is het volgende. Het telefonisch informatiecentrum is op dit moment druk 
bezig met de buitendienst – die verzorgt de individuele terugkoppeling – om het proces van meldingen 
te evalueren en te bekijken hoe wij de zaak in de toekomst kwalitatief beter kunnen afhandelen. Alle 
meldingen individueel beantwoorden lijkt niet efficiënt te zijn, omdat veel meldingen standaard afge-
daan kunnen worden. Echter, waar nodig moet dit wel gedaan worden en daarin moeten de mede-
werkers goed worden getraind. Daarover vindt op dit moment overleg plaats.  
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Indien wij ervoor kiezen alle meldingen individueel en persoonlijk te beantwoorden, heeft dit helaas 
wel invloed op de personele inzet. Op dit moment is dan ook het voorstel om wel een kwaliteitsslag te 
maken, maar niet over te gaan tot individuele beantwoording van meldingen.  
 
Dan de vraag of stukken bij de raad en het college terechtkomen. Uiteraard deelt het college de me-
ning van de VVD dat brieven, e-mails en overige post gericht aan de raad c.q. het college te allen tijde 
moeten worden doorgestuurd aan de raad c.q. het college. Het is ook ons beleid dat alle brieven, e-
mails en overige post, gericht aan de raad, worden doorgestuurd aan de griffie, zodat de raadsleden 
geïnformeerd worden.  
Ten aanzien van brieven, e-mails en overige post voor het college hanteren wij het volgende beleid. 
Brieven en e-mails, bestemd voor het college, worden meteen doorgestuurd naar het college. Brieven 
en e-mails, gericht aan het college maar duidelijk bestemd voor afhandeling binnen de vakafdeling, 
gaan naar de vakafdeling ter afhandeling. Indien uit de brief blijkt dat er wethouders betrokken zijn of 
genoemd worden in de brief dan wel indien het een rappelbrief is, ontvangt het college een kopie. 
Brieven of e-mails, gericht aan de wethouder, maar bestemd voor afhandeling binnen de vakafdeling, 
worden altijd in kopie aan de wethouder gestuurd.  
Volgens ons is het heel vervelend dat het misgegaan is, maar het geeft op dit moment geen aanlei-
ding de procedures aan te scherpen. 
 
Jos van Nieuwenhoven: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn beantwoording. Ik heb 
nog één vraag. Heeft de wethouder de eerste opmerking van de inwoner gekregen of de tweede, na-
melijk zijn brief, gericht aan het college en de raad? 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Wat ik gekregen heb is de tekst zoals de heer 
Van Nieuwenhoven die afgedrukt heeft met een opmerking van de bewoner daarbij. Wat mij bijstaat 
van het stuk dat ik besproken heb, is dat het ging over de zinsnede “Helaas kunnen wij niet aan uw 
verzoek voldoen. Op grond van de door ons gehanteerde normen zien wij geen reden om actie te on-
dernemen. Met het versturen van dit bericht is voor de gemeente Stichtse Vecht uw melding afgehan-
deld.” 
 
Jos van Nieuwenhoven: Mevrouw de voorzitter. Dan heeft de wethouder, net als wij allen, niet zijn 
brief ontvangen. Mag ik dan vragen die brief, die ik wel gekregen heb, alsnog door te sturen naar de 
griffie, zodat iedereen die brief krijgt, en dat het college de brief eveneens krijgt ter beantwoording? 
 
De voorzitter: Het lijkt mij een goed voorstel. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik wil nog graag even reageren op het antwoord van de wet-
houder. Dat antwoord was overigens helder. Ik leid daaruit af dat onze inwoners, als zij een melding 
doen, een van de negen standaardreacties krijgen. Ik kan mij voorstellen dat sommige inwoners die 
een melding doen, verwachten of hopen dat zij een persoonlijke reactie terugkrijgen. Misschien is er 
iets qua communicatie te verzinnen, zodat het duidelijk wordt dat men een standaardreactie terugkrijgt 
en dat men niet hoopt of verwacht dat er een individuele reactie komt.  
 
Wethouder Pieter de Groene :Mevrouw de voorzitter. Men krijgt sowieso een terugkoppeling. Dat gaat 
voor het grootste gedeelte door middel van een standaardterugkoppeling. Als het noodzakelijk is kop-
pelt de buitendienst terug en dat gaat individueel.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Mijn punt is dat het misschien tot heel veel ontevredenheid 
kan leiden als inwoners verwachten dat zij een ‘op-maat-antwoord’ terugkrijgen. Als wij helder zouden 
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communiceren dat men als terugkoppeling niks meer kan verwachten dan een standaardreactie, kun-
nen wij veel ontevredenheid voorkomen.  
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Dat lijkt mij een heel verstandige tip. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Twee weken geleden hing er een bord in de wijk Zebra- 
spoor met de mededeling dat de wijk opgeschoond zou worden. Er waren volgens de inwoners van 
Zebraspoor vier werklui aanwezig op de donderdag, de vrijdag, de maandag en de dinsdag. De inwo-
ners hebben ze echter nooit aan het werk gezien; volgens diverse inwoners verbleven de vier werklui 
voornamelijk in of rond de wagen die ze hadden meegenomen, een soort bouwkeet.  
Op dinsdagochtend belt een van die bewoners naar de gemeente om hier melding van te doen en 
vraagt om doorverbonden te worden met de chef van afdeling Groen. Dit was volgens de gemeente 
niet mogelijk, maar hij zou door het afdelingshoofd teruggebeld worden. Dit is niet gebeurd. De vol-
gende ochtend belt de inwoner weer en krijgt te horen dat de gemeente het onderhoud van het groen 
aan de firma Tomin heeft uitbesteed en dat hij dan maar met dat bedrijf contact op moet nemen. Dit 
doet die inwoner ook nog, maar dat levert uiteraard helemaal niets op. Wij hebben daarover de vol-
gende vragen:  
1. Klopt het dat twee weken geleden de wijk Zebraspoor opgeschoond zou worden?  
2. Klopt het dat het werk is uitbesteed aan het bedrijf Tomin? 
3. Heeft er inspectie van het werk plaatsgevonden en zo ja, wat was het resultaat van die inspectie?  
4. Vindt u het normaal dat een betrokken inwoner die een onvolkomenheid meldt aan de gemeente 

wordt doorverwezen naar het bedrijf waar de gemeente zaken mee doet? 
5. Heeft u inmiddels contact hierover opgenomen met de firma Tomin? Dan bedoelen wij uiteraard 

met 'eventueel' de inspectie en wat er verder in de wijk wel of niet gebeurd is. 
6. Zo ja, als er dus contact is opgenomen met de firma Tomin, wat was de reactie? Waarom heeft 

de inwoner dan nog geen reactie van de gemeente gehad tot op heden? 
7. In de vorige raad hebben we een debatje gehad over de wijze van controle op aannemers. Wel-

licht herinnert de wethouder zich dat nog, want er was toen sprake van een motie over versterkte 
controle op aannemers. Het college wilde echter bezuinigen op basis van goed vertrouwen. Bent 
u nog steeds voornemens om te bezuinigen op de controle op aannemers en uit te gaan van 
goed vertrouwen? 

8. De finale vraag: wanneer wordt de wijk Zebraspoor nu echt opgeschoond? 
 
Wethouder Piet Ploeg :Mevrouw de voorzitter. Ik loop de acht vragen langs. 
“Klopt het dat twee weken geleden de wijk Zebraspoor opgeschoond zou worden?” Ja, dat klopt. Vol-
gens de planning zou dat gaan gebeuren in week 37. 
“Klopt het dat het werk is uitbesteed aan het bedrijf Tomin?” Nee, dat klopt niet. Dat onderdeel is uit-
besteed aan een ander bedrijf, namelijk AVR-Van Gansewinkel. 
“Heeft er inspectie van het werk plaatsgevonden en zo ja, wat was het resultaat van die inspectie?” 
Het klinkt eigenlijk erg simpel: vanwege vakantie van de controleur heeft die inspectie niet plaatsge-
vonden. Dat gebeurt overigens niet structureel. Het is dus niet zo dat er na alle werkzaamheden een 
inspecteur wordt gestuurd.  
“Vindt u het normaal dat een betrokken inwoner die een onvolkomenheid meldt aan de gemeente 
word doorverwezen naar het bedrijf waar de gemeente zaken mee doet?” Nee, dat is niet normaal. 
Dat is uitzonderlijk. Wij zijn daar ook niet gelukkig mee. Dat hoort zo niet plaats te vinden. Dit huiswerk 
horen wij zelf te doen. 
“Heeft u inmiddels contact hierover opgenomen met de firma Tomin?” De aannemer in kwestie, dus 
niet Tomin, zullen wij hierop bevragen. Daarnaast zullen wij de wijk controleren. Als er aanleiding voor 
is, zullen wij de aannemer daarop aanspreken.  
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“Waarom heeft de inwoner dan nog geen reactie van de gemeente gehad tot op heden?” Zoals ge-
zegd zullen wij de werkzaamheden controleren en met de aannemer daarover spreken. Daarna zullen 
wij contact opnemen met de betrokken inwoner.  
“In de vorige raad hebben we een debatje gehad over de wijze van controle op aannemers Bent u nog 
steeds voornemens om hierop te bezuinigen en uit te gaan van goed vertrouwen?” Voor alle duidelijk-
heid: wij hebben geen bezuinigingsvoorstel of een taakstelling op dit terrein meegegeven. In de ka-
dernota hebben wij wat kaders meegegeven, namelijk dat je bij de controlerende taken ook op een 
andere wijze kunt werken, waarbij bewezen vertrouwen een factor is of kan zijn. Dat heeft te maken 
met het tegengaan van overregulering en ontbureaucratisering. De opmerkingen in de kadernota over 
controle zijn dus breder dan uitsluitend de controle op werkzaamheden van aannemers. 
“Wanneer wordt de wijk Zebraspoor nu echt opgeschoond?” Laten wij eerst eens kijken wat er aan de 
hand is, wat de inspectie heeft opgeleverd en wat de gesprekken met de aannemer hebben opgele-
verd. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het is eigenlijk niet te geloven dat als een inwoners belt en 
hij krijgt te horen dat het gaat om het bedrijf Tomin, dat een fout antwoord is. Zou het geen verstandig 
idee zijn, zeker bij de ambtenaren die telefoontjes en meldingen van inwoners afhandelen, een lijst 
neer te leggen met wie wat doet in de gemeente? 
De wethouder zegt dat er geen inspectie is uitgevoerd. Ik mag echter aannemen, naar aanleiding van 
mijn vragen, dat er alsnog een inspectie uitgevoerd wordt. Ik heb overigens een twintigtal foto’s bij me, 
dus wellicht kan de wethouder die inspectie vanavond al doen. 
Ik heb de wethouder nog niet horen zeggen op welke termijn hij deze inspectie gaat uitvoeren. Kan hij 
dan ook direct terugrapporteren? 
Over de controle op aannemers breng ik toch nog een keer in herinnering dat wij een motie hebben 
ingediend voor verscherpte controle. Dat was niet voor niets. Mijn vraag is: hoe kunt u het rijmen dat u 
zo snel een stevige motie van de PvdA en de VVD nu, binnen een jaar na dato, aan de kant zet om 
het anders te gaan doen? Het was niet voor niets dat wij toen als raad die motie hebben aangenomen. 
Er was namelijk veel ontevredenheid over het geleverde werk van de contractanten van de gemeente.  
 
Wethouder Pieter Ploeg: Mevrouw de voorzitter. “Is het handig bij degenen die de telefoon opnemen 
een lijst aan te leveren met wie wat doet?” Laten wij afspreken dat wij in het werkproces gaan kijken 
hoe dit soort vragen precies wordt beantwoord. Of er overal lijsten neergelegd moeten worden, weet ik 
niet. Het signaal van de heer Van Liempdt is echter helder: inwoners behoren het goede antwoord te 
krijgen. Laten wij met die boodschap eens gaan kijken of wij de werkprocessen al dan niet moeten 
aanpassen. 
Of wij alsnog een inspectie gaan uitvoeren? Volgens mij heb ik al gezegd dat wij die controle alsnog 
zullen uitvoeren.Het antwoord is dus ja. De termijn kan ik niet precies zeggen, maar de heer Van 
Liempdt kan ervan uitgaan dat wij dit op zo kort mogelijke termijn zullen doen. Dan heb ik het niet over 
maanden, maar over dagen, want anders heeft een inspectie geen zin meer. Overigens hangt die in-
spectie een beetje af van het bestek dat daaronder ligt. Dus alleen foto’s levert onvoldoende informa-
tie op. Wij zullen kijken wat de opdrachten zijn geweest en in hoeverre de aannemer zijn opdrachten 
heeft uitgevoerd.  
 
Er is nog iets gezegd over een motie die door het college aan de kant is gelegd. Dat werp ik verre van 
mij. Wij hebben de kaders in de kadernota aangegeven, overigens niet als een expliciete bezuini-
gingstaakstelling – dat is daar niet opgeschreven en dat kan de heer Van Liempdt daar niet gelezen 
hebben –, maar dat dit een van de onderwerpen is waarnaar gekeken kan worden. Dat is fundamen-
teel iets heel anders dan het ter zijde leggen van een motie.  
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De voorzitter: Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het vragenhalfuurtje.  
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorge-
stelde wijzen van afdoening. 
 
13. Bestemmingsplan Oud Over 112 te Loenen aan de Vecht. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Is was er niet bij en ik kan mij ook niet herinneren 
dat er een toezegging gedaan is. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wethouder Wiersema was er inderdaad niet bij. Wij heb-
ben een verzoek gedaan aan de wethouder om een beleidsnotitie in het vooruitzicht te stellen, waarin 
uitspraken werden gedaan over het beleid rondom vrijkomende agrarische locaties en nevenactivitei-
ten op agrarische locaties. Wethouder Verkroost, als vervangend wethouder van wethouder Wierse-
ma, zou dat meenemen naar het college. De vraag is dus of wij die beleidsnotitie tegemoet kunnen 
zien. 
 
Wethouder Klaas Wiersema Mevrouw de voorzitter. Dat heb ik al eerder toegezegd in het kader van 
andere vragen. Die beleidsnotitie komt er dus. Ik zal zorgen dat bekend wordt wanneer die beleidsno-
titie komt.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.  
 
7. Zendtijdadvies RTV Stichtse Vecht. 
 
8. Verordening Naamgeving en nummering (adressen 2011. 
 
9. (1e) Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. 
 
10. Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen. 
 
11. Ligplaatsen met nummeraanduiding. 
 
12. Benoeming nieuw lid Vertrouwenscommissie. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorstellen. 
 
14. Delegatiebesluit 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Agendapunt 14 is immers vervallen? 
 
De voorzitter: Nee, een onderdeel ervan is vervallen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Daarop zou een toelichting komen vanuit het college.  
 
De voorzitter: Er is een bespreking geweest in de werksessie, waarin meerdere raadsleden hebben 
aangegeven dat zij alle andere punten willen delegeren aan het college, met uitzondering van dit punt. 
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Ik was toen vervanger en ik heb geantwoord dat ik dat zou bespreken met de portefeuillehouder. Dat 
heeft ertoe geleid dat wij dat delegatievoorstel intrekken op uw verzoek. Het gaat nu over alle andere 
delegatievoorstellen. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben in de werksessie aangegeven dat wij een beetje moeite 
hebben met het delegatiebesluit voor de gemeenschappelijke regelingen. Het voorstel om een ‘aldus-
besluit’ te nemen is heel logisch en begrijpelijk, gelet op de termijnen. In die zin hebben wij daarvoor 
alle begrip. Wij zouden het daarbij echter zeer op prijs stellen dat wij, als wij dat delegatiebesluit ne-
men, een soort noodprocedure of spoedprocedure afspreken, waarbij wij als raadsleden in de gele-
genheid worden gesteld om er iets van te vinden. Wij hebben al heel weinig grip op gemeenschappe-
lijke regelingen. Door dit delegatiebesluit wordt de grip op gemeenschappelijke regelingen voor de 
raad nog meer teruggebracht. Het is begrijpelijk, er is niks mis mee. Wij stellen het echter op prijs om 
af te spreken dat er een signaal aan de raadsleden wordt gegeven dat dit speelt en dat het college 
daar snel op moet reageren. Als er iets is, dan kunnen de raadsleden in staat worden gesteld om 
daarvan iets mee te geven. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Wij hadden een vraag over de trouwlocaties. Het ging daarbij 
met name over de toets om een bepaalde locatie niet toe te staan. Wij willen graag de motivatie horen 
waarom dat is opgenomen, dus waarom je bijvoorbeeld niet in een kerk kunt trouwen of dat soort za-
ken of zelf een locatie kunt kiezen, en dat wij dat niet aan het college over kunnen laten. 
  
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. De PvdA kan instemmen met dit voorstel. Wat betreft de ge-
meenschappelijke regelingen denken wij er net iets anders over dan de heer Roos van Streekbelan-
gen. Wij denken dat juist de slagkracht richting de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt, 
omdat de gemeente sneller kan reageren. Tegelijkertijd ben ik het eens met zijn oproep ervoor te zor-
gen dat de raad op de hoogte blijft van wat er gebeurt. In het kader van de actieve informatieplicht lijkt 
mij dat bijna logisch. 
 
Rob Roos: Mijnheer Van Esterik, het ging mij niet om het verlagen van de slagkracht van het college 
Het gaat erom de raadsleden tijdig in de gelegenheid te stellen er nog iets van te vinden en dat ken-
baar te maken. Dat is ons punt. 
 
Erik van Esterik: Misschien verwoordde ik het wat ongelukkig. U had het over grip op de gemeen-
schappelijke regelingen. Eigenlijk verwacht ik dat de grip op de gemeenschappelijke regelingen hier-
door vergroot wordt. Als de gemeenteraad eerst nog bijeen moet komen, dan gaat er heel veel tijd 
overheen en dan ben je misschien al te laat als je niet oppast. Door dit te mandateren aan het college 
kunnen wij sneller reageren. Dat kan alleen goed gaan als het college ons actief informeert over 
standpunten. Dat lijkt mij bijna logisch, maar daarover zullen wij zo wel iets horen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 kan instemmen met dit voorstel, 
mede omdat de punten C.1 en C.2 uit het voorstel gehaald zijn. Ik kan mij ook vinden in de woorden 
van de heer Van Esterik. Volgens mij is het juist of – of: of je delegeert het aan het college met alle 
vertrouwen en met de actieve informatieplicht, of je houdt het in eigen hand en je laat het over aan de 
gemeenteraad. Volgens mij kan het niet van beide iets zijn, want dan mis je het doel. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. De VVD kan hierover heel kort zijn. Wij kunnen hiermee 
instemmen en kunnen ons aansluiten, hoe verbazingwekkend dat deze keer ook is, bij de woorden 
van de heer Noltes en de heer Van Esterik.  
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij kunnen hiermee ook instemmen. Als het over trouwlocaties 
gaat, zou ik hierover een vraag willen stellen. Het oude gemeentehuis van Loenen is ook een trouwlo-
catie, een van onze mooiste trouwlocaties. Het ziet er vanaf de Vecht echter niet uit; het is één bonk 
onkruid als je er langs vaart. Ik heb dat toevallig dit weekend gezien. Dat wilde ik hier toch opmerken. 
Het is wel het visitekaartje van ons, van Stichtse Vecht.  
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Ook GroenLinks kan instemmen met dit voorstel. Wij zijn blij dat de 
items C.1 en C.2 eruit gehaald zijn. Ik kan dan ook helemaal instemmen met de woorden die de heer 
Van Esterik en de heer Noltes en ook de heer Roos hebben gesproken. Wij zijn ook voor een snelle 
reactie, maar wij zijn ook voor een goede informatieplicht.  
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een verzoek, iets om misschien in de toekomst eens 
naar te kijken. Dat betreft punt A.3, het goedkeuren van jaarrekeningen van verenigingen, stichtingen 
en vennootschappen. Ik heb al eens gezegd dat als wij subsidiëren boven een bepaalde norm, dat 
dan de jaarrekeningen in de leesmap gelegd zou moeten worden. Nu ligt zo’n jaarrekening daar niet 
altijd in. Als dat zou kunnen, dan zou ik dat heel prettig vinden, omdat wij dan de financiële kant kun-
nen zien en er niet, zoals wij dat bij welstand hebben gezien, dingen scheef gaan groeien.  
 
De voorzitter: Ik zal reageren op de opmerkingen over de gemeenschappelijke regelingen. Ik denk dat 
er juiste dingen over zijn gezegd. Het is nodig grip te houden als dat gemandateerd wordt, maar het 
spreekt voor zichzelf dat wij op een goede manier onze actieve informatieplicht aan de raad moeten 
invullen. Als er echt bijzondere dingen spelen, informeren wij u daarover. Dat zeg ik u toe, want het 
moet een vanzelfsprekendheid zijn voor het college dat zeker bij dit soort dingen scherp aan de wind 
wordt gevaren.  
Het lijkt mij goed, mijnheer Van ’t Hof, dat wij zorgen dat jaarrekeningen in de leesmap komen te zit-
ten. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Als wij een trouwlocatie aanwijzen dan lijkt het 
inderdaad verstandig dat het gras gemaaid is. Daar kan ik helemaal in meegaan. Het gemeentehuis in 
Loenen is inderdaad een van de mooie trouwlocaties, al is het een kleine locatie.  
Het gaat de heer De Meer om de voorwaarden, neem ik aan. Op dit moment, in 2011, zijn dit de 
voorwaarden die aan een aantal vastgestelde locaties gesteld zijn. Er wordt voor 2012 gekeken naar 
een verruiming van de mogelijkheden, waarbij ook het twaalf-kernenbeleid bekeken zal worden. Dit 
zijn echter wel de algemene dingen die van toepassing zijn op een locatie. Er is nog een aantal voor-
waarden, waarbij ‘vervanging van’ bijvoorbeeld meespeelt.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het is niet het gras dat niet gemaaid wordt, het is juist alles er 
omheen. Het zijn de perken en de rand met hortensia’s die je niet eens meer ziet vanwege het on-
kruid. Het is dus veel meer dan alleen het gras maaien. Dat wil ik toch wel even benadrukken. Dat 
maakt het nu juist dat het er zo armoedig gaat uitzien. 
 
De voorzitter: Ik denk dat daar even naar gekeken zal worden. Anders krijgen wij een discussie over 
het openbaar beheer naar aanleiding van een delegatiebesluit.  
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Een vraag over de trouwlocaties. De wethouder zegt dat dit 
volgend jaar wellicht aangepast wordt of dat gekeken wordt naar verruiming. Betekent het dat ook dit 
delegatiebesluit aangepast zal moeten worden? 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Nee, ik denk niet dat dat het geval hoeft te zijn 
De vraagstelling ligt er vanuit een aantal gremia om meer trouwlocaties te krijgen. Daarin willen wij 
eenheid hebben. Trouwlocaties hebben vaak ook een commerciële achtergrond; het is namelijk een 
aantal commerciële partijen dat dit graag wil. Binnen deze mandateringsregeling is het mogelijk dat 
het college overgaat tot verbreding van het aanwijzen van het aantal locaties, onder de voorwaarden 
die hier genoemd staan.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.  
 
15. Accountantscontrole 2011-2012. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.  
 
16. Verordening Binnentreden ter uitvoering van noodverordening.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Allereerst onze excuses dat wij dit punt tot een bespreek-
stuk hebben moeten maken. Helaas, wij waren ten tijde van de werksessie in wat mailwisselingen 
verwikkeld over technische vragen. Inmiddels zijn die vragen voldoende beantwoord en kunnen wij in-
stemmen met deze verordening. De enige vraag die wij nog willen stellen aan het college is of het be-
zwaarlijk is in bijvoorbeeld de veiligheidsmonitor expliciet aan te geven hoe vaak in een jaar deze be-
voegdheid feitelijk gebruikt wordt door de burgemeester. Uiteraard moet dat op unanieme basis ge-
daan worden, want niemand hoeft de ‘ins and outs’ te weten. Wij zijn echter benieuwd hoe vaak deze 
verordening gebruikt gaat worden in de praktijk.  
 
De voorzitter: Wij stellen eind dit jaar het integraal veiligheidsplan vast. Mag ik voorstellen dat wij elk 
jaar evalueren en dat bij elke evaluatie wordt aangegeven hoe vaak van de bevoegdheid gebruik ge-
maakt is? Het lijkt mij namelijk geen probleem dat daarbij te vermelden. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.  
 
17. Moties vreemd aan de orde van de dag. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde: is het mogelijk dat wij de motie van de heer 
Van der Kaaij ook krijgen, zodat wij beide moties even kunnen beoordelen binnen de fracties? 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het voor de beraadslagingen goed is dat wij de 
argumenten voor het indienen van de motie hebben kunnen horen. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat de indieners een toelichting geven op het hoe en waarom. Vervolgens 
kunnen wij even kort schorsen, waarna wij kunnen overgaan tot de stemmingen over de moties. Is dat 
akkoord? Ja, dat is het geval.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Vanochtend mochten wij allen lezen in De Telegraaf dat 
de Tweede-Kamerfracties van de VVD en de PVV het kennelijk wenselijk achten om van de gehele A2 
van Amsterdam tot aan Maastricht 130 km/u te maken. Dat heeft nogal wat consequenties voor onze 
gemeente. Daarover wilden wij in eerste instantie in het vragenhalfuur een aantal vragen aan het col-
lege stellen. Inmiddels heb ik tijdens de raadsvergadering de reactie van het college op de berichtge-
ving kunnen lezen en is een groot deel van de vragen al beantwoord. De vraag die nog resteert, is de 
volgende. Ik meen begrepen te hebben dat zowel in de voormalige gemeente Maarssen als in de 
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voormalige gemeente Loenen een aantal afspraken is gemaakt tussen die gemeenten en de rijks-
overheid over de voorwaarden waaronder die verbreding mogelijk kon zijn. Daarnaast heeft de ge-
meente Maarssen vervolgens een aanzienlijke investering gedaan in bijvoorbeeld een geluidsscherm 
bij Maarssenbroek over de volle lengte. Daarin is heel veel geld geïnvesteerd. Een praktische vraag is 
de volgende.  
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Er zouden geen vragen gesteld worden. Ik voel nu echter dat 
hier toch een vraag neergelegd wordt. Volgens mij hebben wij afgesproken dat er alleen een motie 
zou worden ingediend met een motivering. Er zouden geen aanvullende vragen gesteld worden.  
 
De voorzitter: Het reglement schrijft voor dat over een motie in principe in twee termijn gesproken mag 
worden. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Het gaat erom dat er hier een vraag aan voorafgaand is. Ik vroeg 
zojuist of het de bedoeling was dat de mondelinge vragen en de motie samengevoegd zouden wor-
den. U hebt daarop ontkennend geantwoord en gezegd dat het alleen de motie betreft. Dan verwacht 
ik ook alleen een motie met de reden waarom die motie wordt ingediend. Ik verwacht geen vragen. 
Dan hadden wij net zo goed die mondelinge vragen kunnen doen, die eigenlijk geen spoedeisend ka-
rakter hebben.  
 
De voorzitter: Dan zouden wij het in twee keer behandeld hebben: eerst bij het vragenhalfuurtje en 
vervolgens aan het einde van de agenda. Er is een motie ingediend. Wij staan dat niet twee keer toe. 
Dat lijkt mij overbodig. In principe mag over moties in twee termijnen gesproken worden. Het staat elk 
raadslid vrij daarover vragen te stellen in de eerste termijn. Dat geldt voor deze motie en ook voor de 
andere motie.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik hoop bovendien dat het ons vrijstaat te vragen hoe het 
college denkt over de motie. Als dat niet kan, gaan wij hierin toch wel heel ver.  
 
De voorzitter: U maakt uw betoog af en u stelt uw vraag. Daarna krijgt de heer Van der Kaaij het 
woord. Vervolgens vragen wij het college om een korte reactie. Daarna zullen wij de vergadering even 
schorsen, zodat u goed kennis kunt nemen van de inhoud van beide moties.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Mijn twee vragen zijn relatief kort. Ik hoop ook dat het col-
lege daarop korte antwoorden kan geven.  
De eerste vraag; denkt het college eventueel na over een civiele claim bij de staat op het moment dat 
deze verhoging van de maximumsnelheid inderdaad doorgevoerd wordt met betrekking tot de grote 
investering die de gemeente Maarssen zelf heeft gedaan en die in feite op de dan geldende normen 
door de rijksoverheid gedaan had moeten worden en dus verhaald kan worden op de rijksoverheid? 
De tweede vraag is heel praktisch: kan het college deze motie van de raad onderschrijven en onder-
steunen? Die vraag spreekt voor zich. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik wil inhaken op wat de heer Veldhuijzen zegt. Hij zegt dat hij 
meende dat er in Loenen een heftige strijd is gevoerd toen de A2 verbreed werd. Ik weet zeker dat die 
strijd is gevoerd. Alle voormalige Loenense raadsleden kunnen dat ondersteunen. Het is bij de Raad 
van State uitgevochten om een geluidsscherm bij Loenersloot te krijgen. Dat is afgewezen vanwege 
de toezegging dat het 100 km/u zou blijven. Pas als er een snelheid boven de 100 km/u gaat komen, 
kan er inderdaad een claim verwacht worden van de inwoners, in dit geval van Loenersloot, die zeg-
gen: "Het is ons toegezegd, het zou niet gebeuren." Dan hebben zij opnieuw argumenten als het 
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130km/u wordt en kunnen zij zeggen: "Kom maar op." Het college moet zich ervan bewust zijn dat 
men zich ook daarvoor zal moeten inspannen.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik ben een tikkeltje de weg kwijt. Zijn wij met de eerste termijn 
bezig? 
 
De voorzitter: Inderdaad. Anders krijgen wij na de schorsing weer vragen en moeten wij mogelijk weer 
schorsen. Dat lijkt mij niet efficiënt.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Naar onze mening is de centrale vraag of het college de mo-
tie overbodig vindt, omdat dit eigenlijk de lijn is van de gemeente tot nu toe. Het is misschien niet meer 
dan logisch om een reactie te geven. Wij willen ook graag horen of het college dat verstandig vindt, 
want wij sturen straks een reactie, gebaseerd op een persbericht van twee politieke partijen. Dat is 
iets anders dan een beleidsvoornemen van een ministerie.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mijnheer Van Esterik, begrijp ik het goed dat u eigenlijk zegt: "Omdat het slechts 
door twee van de grootste partijen in de Tweede Kamer in de media is gelanceerd, hoeven wij ons als 
raad op dit moment nog niet druk te maken en moeten wij rustig gaan wachten tot het moment dat wij 
misschien te laat zijn." 
 
Erik van Esterik: Mijnheer Veldhuijzen, ik zal het u nog sterker vertellen. Wij hebben al gereageerd. 
Wat u doet, is dat u feitelijk overdoet wat een klein jaar geleden al gebeurd is. Dat is genoegzaam be-
kend bij het ministerie. Het ministerie gaat erover en niet twee politieke partijen, die een persbericht 
via De Telegraaf uitbrengen. Ik vraag mij dus af of het verstandig is, maar ik wacht de reactie af. Mijn 
vraag was dus of het college het verstandig vindt een dergelijk signaal af te geven, gebaseerd op een 
persbericht. Daarmee maken wij iets misschien groter dan het is.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het een goed idee is om dit in elk geval onder 
de aandacht van ons allen te houden. Het is ook goed de feiten op een rijtje te houden. Er werd al een 
paar keer een opmerking gemaakt dat voormalige gemeenten van alles gedaan zouden hebben. Ik 
denk dat wij goed in de gaten moeten houden dat de besluitvorming over de weg, zoals die er nu ligt 
van twee maal vijf rijstroken, een rijksbesluit is geweest. Ondanks veel inspanningen van gemeenten 
hebben zij geen besluitbevoegdheid gehad. Wij moeten goed in de gaten houden dat het oorspronke-
lijke besluit was om de A2 te verdubbelen naar twee maal vier rijstroken op basis van 120 km/u. Op 
die manier zouden wij voldoen aan de normen van geluidskwaliteit en van luchtkwaliteit. De enige 
manier om zonder moeilijke procedures naar twee maal vijf rijstroken te gaan, was als de snelheid in 
de rekenmodellen omlaag ging van 120 km/u naar 100 km/u. Dus volgens mij, met de rijksnormen die 
nog steeds niet veranderd zijn, heeft het Rijk geen poot om op te staan om op dit moment naar 130 
km/u te gaan.  
Of wij ons druk moeten maken over Haags geroeptoeter, om dat woord nog maar eens te gebruiken: 
daar moeten wij niet aan meedoen. Aan de andere kant is dit wellicht een goede aanleiding om te kij-
ken of wij voor de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn samen met de gemeenten De Ronde Venen 
en Utrecht alvast wat dingen in de startblokken kunnen zetten, want stel nu dat er weer eens een 
spoedwetje in Den Haag komt – dat kan zomaar gebeuren, zoals bij het ID-bewijs – dan zijn wij voor-
bereid. Ik denk dat dat het werk zou moeten zijn waarmee het college aan de gang moet gaan, al weet 
ik niet of dat ondersteund moet worden met een motie. Verder vind ik het een goed initiatief van het 
CDA om dit onder de aandacht te brengen.  
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ook ik werd vanmorgen bij het ontbijt onaange-
naam verrast door deze berichtgeving. Deze berichtgeving was dan ook nadrukkelijk meer dan alleen 
een persbericht van twee politieke partijen. De berichtgeving werd ook warm ondersteund door twee 
wakkere bladen c.q. zenders, die er een halve actie van wilden maken om de 130km/u zo snel moge-
lijk te realiseren. Vanmorgen hebben wij daarom in het college besproken hoe wij daarmee zouden 
moeten omgaan, terwijl op dat moment nog niet duidelijk was dat er vragen en ook een motie over 
zouden komen.  
Wij hebben ervoor gekozen te reageren door middel van een persbericht, waarin wij een stuk historie 
even op een rijtje zetten om te zien waar wij het eigenlijk over hebben en wat wij in het verleden al 
hebben gedaan en wat de individuele gemeenten hebben gedaan. Wij wilden ook nadrukkelijk onder-
schrijven dat ook het nieuwe college van de nieuwe gemeente ruim een half jaar geleden in het coali-
tieakkoord heeft afgesproken dat wij hier niet voor zijn: niet voor 120 km/u en al helemaal niet voor 
130 km/u. Het zal u dan ook niet verbazen dat het college deze motie graag wil overnemen. 
Er ligt nog een vraag over civiele procedures en of wij voorbereidingen treffen. Het overdondert ons 
wel even dat dit ineens weer bovenkomt. Ik ben vandaag overspoeld door reacties uit het ambtelijk 
apparaat, zo van: denk hieraan, weet u nog dat wij dit afgesproken hebben, enzovoort. Dat komt alle-
maal bij mij binnen. Als het zover zal zijn dat wij die stappen moeten nemen, dan komen wij daarover 
bij de raad terug.  
 
De voorzitter: Dan de motie van de heer Van der Kaaij. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Hedenavond, om zeven uur, kreeg ik na drie maanden 
sjorren en sleuren bij de provincie een antwoord op een vraag over nut en noodzaak van het hoog-
spanningsstation in Kortrijk. Op 31 mei jl., toen wij hier over de motie hebben gesproken, was er al 
sprake van dat de provincie ooit, een jaar of tien geleden, een noodzakelijkheidsonderzoek had ge-
daan of laten doen. De gemeente, ofwel het college van Stichtse Vecht, heeft op een gegeven mo-
ment, een paar dagen daarna, in een memo gemeld dat er in ambtelijk overleg met de provincie spra-
ke was van zo’n rapport. Ook, voorzover ik weet, is het de ambtenaren en het college nog niet gelukt 
om dat rapport boven tafel te krijgen. Welnu, ik heb de mededeling gekregen dat er zo’n rapport niet 
is. Het is dus een beetje gek dat er in ambtelijk overleg gesproken wordt dat de basis van het hoog-
spanningsstation te lezen is in een tien jaar oud rapport. Voor voortschrijdend inzicht is geen plaats 
geweest. Als je dan vraagt naar dat rapport, is dat er niet.  
Het pijnlijke is natuurlijk dat volgende week het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en In-
novatie ons met een charmeoffensief of iets dergelijks komt overtuigen dat het heel nuttig en noodza-
kelijk is dat er een hoogspanningsstation is. Wij hebben hier afgesproken dat college, raad en inwo-
ners eensgezind optrekken in dit dossier. Ik heb het er dus liever nu over dan dat wij volgende week in 
de werksessie met het ministerie erbij een wig tussen ons laten drijven. Wat mij betreft en wat Duur-
zaam Stichtse Vecht betreft, is het het belangrijkste dat wij volgende week goed voorbereid die werk-
sessie ingaan en dat wij, zowel in woord als in daad, eensgezind daarin optrekken. Aangezien ik het 
vraagteken niet mocht gebruiken op mijn toetsenbord, is het dus een motie geworden.  
 
Motie 2 (Duurzaam Stichtse Vecht): eensgezindheid inzake hoogspanningsstation Breukelen 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 27 september 2011,  
 
overwegende: 
• dat de motie van 31 mei 2011 van Duurzaam Stichtse Vecht en de daarop volgende vragen van 

28 juni 2011 opriepen tot eensgezind optrekken van college, raad en inwoners inzake de moge-
lijke komst van een hoogspanningsstation; pt
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• dat in een memo van het college van Stichtse Vecht sprake is van een provinciale of rijksrappor-
tage die nut en noodzaak van een hoogspanningsstation zou onderschrijven; 

• dat het rapport tot op heden onvindbaar is; 
 
besluit het college op te dragen: 
alles te doen om de genoemde eensgezindheid in de werksessie voor 4 oktober 2011, waar het minis-
terie van ELI informatie komt geven, te tonen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wat niet in de motie staat, maar wat ik wil toevoegen aan de tweede overweging, is dat ik ervan uitga 
dat de gemeente, het college en de ambtenaren, te goeder trouw zijn in dit gedeelte.  
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
Voordat wij schorsen een vraag aan het CDA: het college neemt uw motie over. Is dat aanleiding uw 
motie in te trekken? 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het goed is om als raad het signaal af te geven 
dat wij het college volledig steunen. Ik zou de motie dus graag in stemming gebracht willen hebben. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik wil mij niet met uw werk bemoeien, maar is het mis-
schien handig dat de portefeuillehouder nog een reactie geeft op de motie?  
 
De voorzitter: U heeft gelijk. Wethouder Wiersema, aan u het woord. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Mijn eerste gedachte bij deze motie was: nut en 
noodzaak. Ik hoorde, toen ik hier binnenliep vanavond, dat vanmiddag bekend was geworden dat dat 
onderzoeksrapport er niet is. Wat dat betreft zijn de ambtenaren en ik op het verkeerde been gezet. Er 
is altijd gezegd dat er een provinciaal onderzoek zou zijn. Dus ik word ook een beetje overvallen. Ik wil 
nu niet vooruitlopen op wat dat betekent voor 4 oktober, maar het betekent wel dat wij daar wat mee 
moeten doen, want wij moeten zorgen dat wij als raad en college nog steeds op dezelfde lijn zitten. Ik 
vind eigenlijk niet dat daarvoor een motie nodig is. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de wethouder graag een korte aanvullende vraag stel-
len. Begrijp ik hieruit dat het inderdaad correct is dat die betreffende nota niet bestaat? De heer Van 
der Kaaij zegt dat hier, maar is dat ook wat de wethouder inmiddels weet? 
 
Wethouder Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben een tijdje geleden al uitgezet dat wij die no-
titie op tafel willen hebben. Ik heb daar tot dusver niets over gehoord. Ik heb zojuist van de heer Van 
der Kaaij gehoord dat hij heeft vernomen dat die notitie er niet is. Dat is de informatie die ik heb en ik 
ga ervan uit dat het klopt.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het was weliswaar een vraag aan de provincie en die pro-
vincie, een ambtenaar, meldt letterlijk: “Ik ken dat onderzoek niet.” Vervolgens is in overleg met een 
ambtenaar van het ministerie van ELI bij TenneT gevraagd hoe het daarmee zit en ook TenneT heeft 
niets. 
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De voorzitter: Het lijkt mij goed dat wij even schorsen. Ik schors de vergadering. 



 

 
Schorsing van 20.20 uur tot 20.36 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Wethouder Wiersema heeft nu kennis kunnen nemen van 
de inhoud van de motie van de heer Van der Kaaij. Het lijkt mij goed dat hij nog even kort zijn reactie 
geeft.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het van belang is, ook gelet op het 
dossier, dat college en raad eensgezind naar buiten toe optreden. Wat dat betreft ondersteunt het col-
lege deze motie wel, maar ik wil nog wel een aantal dingen helder hebben. 
Het college heeft een soort strategie ontwikkeld om te kijken hoe wij met dit dossier omgaan. Op 4 ok-
tober is de bekende werksessie. Wat gaan wij daarna doen? Wij hebben ook gezegd dat wij meteen 
daarna met omwonenden en belangenbehartigers om tafel zouden gaan zitten. Als ik nu zie dat de 
veronderstelde informatie er niet is, heb ik behoefte al voor die tijd een keer met omwonenden en be-
langenbehartigers om tafel te zitten. Dus ik denk wel dat het van belang is dat op 4 oktober helder is 
wat er wel en wat er niet is. Wij zullen ook bestuurlijk bij Rijk en provincie aangeven dat wij onze vraag 
al in juni hebben gesteld en dat wij nu gewoon antwoord willen. Het college is bereid deze motie te 
ondersteunen.  
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik wil duidelijk maken dat zowel mijn buurman als ik op die bij-
eenkomst bij Van der Valk vragen hebben gesteld, maar de overheid is onze vragen kwijt. Het wordt 
nu uitgezocht via Postbus 51, maar men is al een week of zes, zeven bezig. Ik houd u op de hoogte. 
 
De voorzitter: Wie wenst nog het woord te voeren over de motie van de heer Van der Kaaij? 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Van der Kaaij en ook aan 
de wethouder. 
De heer Van der Kaaij citeerde een ambtenaar, die zegt dat hij het rapport niet kent. Kent een collega-
ambtenaar het rapport wel? Daarmee zeg ik tegen de wethouder, die sprak over bestuurlijke afstem-
ming, dat voor ons het bestuur het aanspreekpunt is. Als ik dat weeg, terwijl ik niet weet of het be-
stuurlijk gedekt wordt, dan acht ik op dit moment de motie niet relevant.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben ook een beetje in diezelfde richting gedacht. 
Wij zijn er wel gerust op dat de wethouder zegt dat hij van het ministerie verwacht dat de informatie 
die is toegezegd op tafel komt. Het is vreemd dat wij nu, eind september, dat rapport nog steeds niet 
hebben, terwijl wij onze vraag al in juni hebben gesteld.  
Wat ons betreft zou de motie iets sterker moeten zijn. Wellicht kan er een toezegging komen van de 
wethouder. Wij vinden het heel belangrijk dat de raad, het college en de inwoners eensgezind eisen 
dat de discussie gevoerd wordt op basis van rapporten. Wij moeten een bewijs hebben van nut en 
noodzaak van het hoogspanningsstation voordat wij überhaupt willen meedenken over zo’n voorstel. 
Dan hebben wij het vervolgens nog wel over de locatie. Wij willen dus een toezegging krijgen van de 
wethouder dat hij dit wat sterker insteekt dan alleen op de eensgezindheid.  
 
Han Lyre: Mevrouw de voorzitter. Het is hoogst merkwaardig dat er over een rapport gesproken wordt, 
maar dat niet bekend is of dat rapport er wel of misschien niet is. Ik dank de heer Van der Kaaij harte-
lijk dat hij hier achteraan gegaan is. De motie kunnen wij echter niet onderschrijven, want wij willen 
eerst bestuurlijk weten of het rapport er is. Op basis van dat rapport kun je vragen stellen in die infor-
matiebijeenkomst. Dan zou je dat rapport eigenlijk eind deze week in je bezit moeten hebben. Het is 
dus raar dat er geschermd wordt met een rapport, dat er wel of niet is, terwijl niemand daarover uit-
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sluitsel kan geven. Tot die tijd ben ik het eens met de fractie van de ChristenUnie-SGP en hebben wij 
geen behoefte om deze motie te ondersteunen. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. In aansluiting op de woorden van mevrouw Lyre en ter ondersteu-
ning daarvan, wil ik zeggen dat het belangrijk is dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld, op basis 
van de uitkomsten van dat rapport van de technisch deskundigen, een second opinion te laten uitvoe-
ren. Als wij dat rapport niet hebben, kunnen wij dat niet laten doen en zijn wij ernstig gehandicapt in 
onze eigen besluitvorming. Dus ook daarom ondersteunen wij graag de noodzaak van het hebben van 
het verhaal waarom het allemaal zou moeten. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Daarbij aansluitend vraag ik mij af of de overige fracties in de 
raad nog het nut zien om de presentatie te laten doorgaan in de werksessie van 4 oktober als er geen 
rapport over nut en noodzaak is. 
  
Han Lyre: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Daarom zei ik ook dat wij dat rapport ten minste eind 
deze week moeten hebben wil die informatieavond relevant zijn. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wij praten over volgende week dinsdag. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ik wil niet verder ingaan op de overwegingen van de motie. 
Daarover is genoeg gezegd en D66 is het daarmee eens. 
Ik wil graag ingaan op het besluit dat de heer Van der Kaaij beoogt. Hij heeft het daarin over eensge-
zindheid. Het college heeft gezegd dat over te willen nemen. De raad heeft de vorige keer gezegd dat 
wij daar achter staan. Ik denk dus dat wij nog steeds eensgezind zijn. Ik wil namens D66 voorstellen 
eensgezind deze motie af te wijzen, omdat wij al eensgezind zíjn. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Daaraan hoef ik verder niets meer toe te voegen; ik wilde eigen-
lijk hetzelfde zeggen als mevrouw Hogeveen. Wij vinden het heel belangrijk dat er op bestuurlijk ni-
veau – dat is een ander level, dat wel eens beter wil werken – naar gekeken wordt. Er moet natuurlijk 
iets aan ten grondslag liggen, anders kan er geen besluit worden genomen om iets in gang te zetten. 
Er moet gewoon iets zijn.  
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag onderstrepen dat het noodzakelijk is de motie aan te 
scherpen om het rapport boven water te krijgen en de feiten te kennen. Anders heeft het geen zin 
daarover een werksessie te houden.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De heer Van den Bosch vroeg of ik antwoord heb gekre-
gen van één ambtenaar. Ik had mijn verhaal van zo-even kort gehouden, omdat de weg nogal lang is. 
Via de provinciale fractie van de SP is de vraag uitgezet bij de griffie. De griffie is vervolgens, vast wel 
via het college, naar de provinciale ambtenaren gegaan. Die ambtenaren kwamen er niet uit. Zij zijn 
naar het ministerie gegaan. Ook daar kwam men er niet veel verder mee. Toen zijn zij naar TenneT 
gegaan. Vervolgens is in één regel geantwoord. Dus die drie maanden is in één regel teruggekomen. 
Ondertussen is ook gedeputeerde Krol hierbij betrokken. Er is dus bestuurlijke aandacht voor. Het is 
zeker niet een zaak van één ambtenaar. Als er vragen zijn van een provinciale fractie dan neem ik 
aan dat zo’n antwoord de status heeft die daarbij hoort. 
Verder onderstreep ik eigenlijk alle vragen en opmerkingen over wat nu eigenlijk het nut en de nood-
zaak is van de werksessie. Ik wacht de reactie van wethouder Wiersema af en kijk vervolgens wat ik 
met de motie doe. 
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Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Het is toch vrij gemakkelijk om er nu achter te komen? Als 
wij die mijnheer of mevrouw van het ministerie vragen op basis waarvan hij of zij die inleiding gaat 
houden, dan kunnen wij toch meteen vragen of het rapport er is en zo ja, waar dat dan is? 
 
De voorzitter: Het lijkt mij goed dat de wethouder afsluitend nog een reactie geeft. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Let wel, ik ga hier niet het nut en de noodzaak 
van dat schakelstation verdedigen. Het ministerie heeft natuurlijk veel meer onderzoeksrapporten en 
andere zaken op grond waarvan men vindt dat nut en noodzaak er zijn. Het noodzakelijkheidsonder-
zoek van de provincie, waarover wij het hebben, is daarvan een onderdeel. Ik ben er zelf langzamer-
hand van overtuigd geraakt dat dat rapport er niet is. Ik wil dat gewoon voor 4 oktober schriftelijk be-
vestigd hebben van de provincie c.q. het Rijk. Ik vind het wel van belang dat de werksessie op 4 okto-
ber doorgaat. Wij hebben er zelf om gevraagd: vertel ons nu eens … . TenneT is al bezig met de 
voorbereidingen. Zo werkt dat. Hoe langer je wacht, hoe minder je kunt schakelen. Ik vind het dus 
echt van belang dat die datum van 4 oktober niet wordt uitgesteld.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. De wethouder maakte net zijn zin niet af. Hij zei dat wij 
zelf om die werksessie hebben gevraagd om ons te informeren. Ik ben benieuwd of die werksessie 
dan gaat over nut en noodzaak of dat het al verder gaat en dat het gaat over de locatie. Dat vind ik 
fundamenteel iets anders.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De opzet was: alleen nut en noodzaak. Daarvoor 
is het ministerie uitgenodigd, conform de motie.  
 
De voorzitter: Het advies van de wethouder is de werksessie door te laten gaan, zodat de raad zijn 
signaal daar kwijt kan. Ook die functie heeft de bijeenkomst. 
Mijnheer Van der Kaaij, u kunt geen aanvullende vragen meer stellen. U mag alleen nog aangeven 
hoe u met de motie wenst om te gaan. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. “Nut en noodzaak van de bouw van een hoogspannings-
station op Kortrijk”:  dat staat op de agenda van de werksessie. Dat wil ik toch opgemerkt hebben. 
Ik zie heel veel eensgezindheid. 
 
De voorzitter: Ik voorspel u dat wij eensgezind deze avond gaan afsluiten. Wilt u aangeven wat u met 
de motie gaat doen? 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij hebben wij alles uitgewisseld. Er hoeft geen 
discussie te zijn over de vraag of ik gelijk heb. Ik héb gelijk.  
 
De voorzitter: Als ik dat hier in de raad vraag, dan hoor ik dat 35 keer. Uw motie? 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Naar aanleiding van de eerste opmerking die de wethou-
der namens het college maakte, namelijk dat hij zich kon vinden in deze motie, en ook gezien alle 
overige opmerkingen die zijn gemaakt, is het volgens mij niet meer nodig de motie in stemming te 
brengen.  
 
De voorzitter: Daarmee is deze motie ingetrokken met de opmerkingen van het college.  
Dan de motie van het CDA.  
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Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Heel kort in tweede termijn. Tijdens de schorsing zijn wij 
aangeschoten over de vraag of het op dit moment noodzakelijk is punt 2 van de motie mee te nemen, 
omdat dat misschien iets te prematuur is en wij er in een later stadium nog over zullen komen te spre-
ken. Dat kunnen wij onderschrijven. Wij willen de motie dus beperken tot punt 1. Punt 2 kan komen te 
vervallen.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het belangrijk als fractie van de VVD te reageren. 
Het is namelijk onze Tweede-Kamerfractie in Den Haag die met dat bericht naar buiten is gekomen. 
Wij hebben in Maarssen en Loenen al eerder signalen afgegeven. Die signalen waren heel duidelijk: 
langs de A2: 53 dB(A). Dat is wat ons betreft hetgeen nog steeds overeind staat. Dat is wat ons betreft 
spijkerhard.  
Wij zijn nu een grotere gemeente en wij hebben daardoor meer slagkracht. Wij hopen en verwachten, 
en daar gaan wij ook van uit, dat dit college zich volledig zal inzetten om te voorkomen dat het 
geluidsniveau langs onze mooie gemeente die 53 dB(A) gaat overstijgen. 
Nogmaals, de VVD is niet tegen snelheid verhogen op snelwegen, maar wel op het moment dat de 
leefbaarheid en dus de luchtkwaliteit en het geluidsniveau in het geding komen en er zaken onaccep-
tabel worden. En dat is het in dit geval, dus wij ondersteunen de motie van het CDA van harte.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Een korte reactie. Wij onderstrepen het persbericht van het 
college. Daarin is helder en krachtig weergegeven waar wij als gemeente zouden moeten staan. Ik 
denk dat als de VVD en de PVV dat hadden gelezen zij het persbericht niet hadden doen uitgaan. 
 
Interruptie (zonder microfoon): Dus het college was te laat? 
 
Erik van Esterik: Ja, eigenlijk was het persbericht net te laat. Ja.  
Ik wil tegen mevrouw De Kruif zeggen dat zij zich niet hoeft te schamen, want het was tenslotte de 
CDA-minister Eurlings, die een jaar geleden met het voorstel kwam om de snelheid te verhogen op de 
A2. Daar hebben wij op gereageerd als drie afzonderlijke gemeenten. Het is dus heel curieus hoe dat 
loopt. Af en toe heb ik het idee dat dat komt, doordat er iemand op die snelweg rijdt – ikzelf ook – die 
denkt: "Mijn hemel, mag je hier maar 100?" Uiteindelijk is echter onze leefbaarheid en de kwaliteit van 
de lucht belangrijker dan die drie minuten die je eerder in Amsterdam of in Utrecht bent. In die zin on-
derstrepen en ondersteunen wij de motie van het CDA als een krachtig signaal voor onze inwoners in 
Maarssenbroek en Loenersloot en alle anderen die er last van zouden kunnen krijgen. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Het persbericht met de reactie van het college maakt wat ons be-
treft de motie van het CDA eigenlijk overbodig. Wij begrijpen echter absoluut de insteek van het CDA 
als gezegd wordt dat zij de motie wel in stemming wil hebben om zoveel mogelijk steun te krijgen. 
Streekbelangen kan de motie absoluut ondersteunen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ook wij zullen de motie ondersteunen, omdat het belangrijk is 
een signaal af te geven. Als je een motie indient en die motie wordt aangenomen, heb je daarmee een 
ijkpunt. Ook daarom zullen wij de motie ondersteunen. 
 
Franko Zivkovic-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Om alle zojuist genoemde redenen zal D66 de mo-
tie steunen. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Maarssenbroek heeft een scherm. Loenersloot ligt zo’n 
600 meter van de A2 af; net buiten de grens. Nieuwer Ter Aa ligt er eigenlijk nog dichter bij; dat heb ik 
vanavond nog niet gehoord. Ik wil dat in elk geval aanbevelen in de belangstelling van het college.  

pt
em

be
r 

 p a g i n a  1 9  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
27

 s
e

20
11

/G
W

19



 

 p a g i n a  2 0  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
27

 s
ep

te
m

be
r 

20
11

/G
W

20

Verder vragen wij ons als fractie af of wij bij elk persbericht dat vanuit een politieke fractie in Den Haag 
verschijnt, gelijk een motie moeten maken. Het lijkt ons wat prematuur. Aan de andere zijde willen wij 
niet de indruk wekken dat wij tegen de inhoud van de motie zijn. Daarom zullen wij niet tegenstem-
men. 
 
De voorzitter: Dan ga ik over tot stemming over deze motie.  
 
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad hierna unaniem de gewijzigde motie 1. 
 
- Sluiting vergadering. 
 
De voorzitter: Wij zijn aan het einde van deze vergadering gekomen. U kunt nog even wat met elkaar 
drinken. Voor straks: wel thuis. 
Ik sluit de vergadering.  
 
 
 
(Einde van de vergadering om 20.55 uur.) 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2011. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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