
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, ge-
houden op dinsdag 28 juni 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 Marijke de Jong 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van 't Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Bertine Oosthoek, 

Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd, Wim van den Bosch 
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock (vanaf 19.40 uur), 
 Franko Zivkovic-Laurenta 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen Natuurlijk! - 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes (vanaf 20.05 uur), 

Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 

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 Warner van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) 
 Erik van Esterik (PvdA) 
 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering van uw raad. Het is erg warm vanavond, dus 
ik wens ons bij voorbaat sterkte. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van Vossen – hij is ziek – en van de heer 
Van Esterik die op vakantie is. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. De heer Rehbock heeft laten weten dat hij in de file staat. Hij 
verontschuldigt zich en kan elk moment arriveren. 
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De voorzitter: Een speciaal welkom aan uw beoogd griffier, de heer Hekman, met zijn vrouw Ineke. Dit 
komt later op de agenda formeel aan de orde. Ook een welkom aan de gasten op de publieke tribune. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De heer Noltes zal ook iets later aanwezig zijn. 
 
De voorzitter: Ik hoop dat de heer Rehbock en de heer Noltes beiden het noodweer kunnen vermijden. 
 
2. Spreekrecht inwoners over onderstaande agendapunten. 
 
De voorzitter: Er heeft zich één inspreekster aangemeld: mevrouw Hoedjes. Ik geef haar nu graag het 
woord. 
 
Mevrouw Hoedjes: Mevrouw de voorzitter. Ik sta hier om verschillende redenen. Een van die redenen 
is dat ik mij als burger betrokken voel bij de recente ontwikkelingen met betrekking tot de openbare 
ruimte en bestemmingsplannen. Een andere reden is dat ik erg ongerust ben over de informatie en 
vooral de misinformatie die recentelijk, maar ook in het verleden, over ons allen en dus ook over u als 
gemeenteraad en college uitgestort werd. 
Ik heb mij gekleed voor de gelegenheid, niet omdat ik zo'n actievoerder ben – ik ben niet zo erg van 
de statement T-shirts –, maar omdat ik met het aantrekken van dit shirt wil aangeven dat de dialoog 
over het hoogspanningsstation en over de hoogspanningslijnen goed en transparant moet worden ge-
voerd, met en niet over de hoofden van betrokken burgers. Ik hoop dat u het ziet als dat statement, 
want het is niet mijn gewoonte om dit zo te doen. 
Ook benadruk ik dat u als politici er zelf verantwoordelijk voor bent dat u juist en volledig geïnformeerd 
bent over alle aspecten die hiermee te maken hebben. Verder wil ik met dit T-shirt aangeven dat ik 
een van die personen ben bij wie u uw licht kunt opsteken voor het geval u zich bang hebt laten ma-
ken dat het licht uitgaat als het station er niet komt. 
 
Ik wil het nog even met u hebben over de informatieavond van TenneT van gisteren over het hoog-
spanningsstation. Ik heb mij daar ongelooflijk geërgerd aan de vooringenomenheid, grove onwetend-
heid en vaak ook gezegde onwetendheid van de informatieverstrekkers van TenneT zelf, van het mi-
nisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van de mensen van Stedin, die kennelijk 
hun belang in het station moesten verdedigen. Op geen enkele manier bleek een uitwisseling van me-
ningen, oplossingen of informatie mogelijk te zijn. Ik herken deze werkwijze om het publiek te bespe-
len van eerdere gelegenheden, maar had na afloop toch een stevige kater. Ik was niet de enige. 
 
Nu is zo'n informatieavond misschien niet de meest geschikte gelegenheid om een discussie op gang 
te brengen, maar je zou toch wel mogen verwachten dat beweringen over nut en noodzaak van het 
station, de beoogde plek, de elektromagnetische velden en dergelijke, onderbouwd zouden zijn met 
rapporten. Maar nee, dat zijn ze dus niet. Sterker nog: ik had zelf TenneT-rapporten bij mij die een 
heel ander verhaal neerzetten dan de praatjes en de plaatjes van TenneT. Die rapporten waren ken-
nelijk aan de aandacht van de projectingenieurs ontsnapt. Juist dit voorbijgaan aan essentiële infor-
matie van TenneT zelf maakt mij mateloos ongerust. Ik doe dan ook een dringend beroep op u als 
gemeenteraad en als college om niet af te gaan op de informatie die u aangereikt wordt door TenneT, 
door de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu 
en van Stedin, omdat deze aantoonbaar in vele opzichten niet juist of onvolledig is. Maakt u alstublieft 
gebruik van de informatie die in ruime mate onder uw burgers aanwezig is. 
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Ik zal het nog een keer herhalen: u bent zelf allen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie 
die u tot zich neemt. Dit geldt niet alleen voor de hoogspanningsperikelen, maar voor alle zaken, dus 
ook voor bestemmingsplanwijzigingen. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter: Even voor de goede orde: agendapunt 18 over het collegeprogramma vervalt, zoals vo-
rige week is besproken. Verder meld ik over agendapunt 20 dat de motie van de fractie van Breukelen 
Beweegt is ingetrokken door de heer Van 't Hof. Agendapunt 20 vervalt dus ook. 
Er zal nog een benoeming en beëdiging van een burgerlid plaatsvinden. Dit is het nagekomen 
agendapunt 21. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het verzoek is of de benoeming eerder op de agenda mag 
plaatsvinden, zodat er niet zo lang gewacht hoeft te worden. 
 
De voorzitter: Ik kijk even naar de raad. Ik stel voor dat deze benoeming plaatsvindt na de behande-
ling van agendapunt 11 "Benoemen van een raadsgriffier". Akkoord? Dat is het geval, zie ik. 
 
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de agenda vast, met inachtneming van de voorgestelde 
wijzigingen. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 31 mei 2011. 
 
De voorzitter: Er is één wijzigingsvoorstel binnengekomen van de heer Roos. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van de openbare ver-
gadering van 31 mei 2011 vast, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel. 
 
5. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad. 
 
De voorzitter: Er zijn vragen binnengekomen van een viertal fracties. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Op 4 mei hebben wij per mail een informatieve brief ontvangen 
over de vrijwilligers. In die brief worden twee koepelorganisaties genoemd. Het is volstrekt terecht dat 
de brief aanvangt met de opmerking dat vrijwilligers het cement van de samenleving zijn. Daarvan 
kunnen wij ons niet voldoende bewust zijn. Een heel belangrijke groep vrijwilligers die ik miste in de 
brief zijn de vrijwilligers van onze brandweer. Die mensen zetten zich dag en nacht met hart en ziel in 
om over onze veiligheid te waken. Zij hebben daarvoor een heel groot deel van hun vrije tijd over. Via 
de mail heb ik gevraagd hoe het zit, of die groep misschien vergeten is en of daaraan nog iets wordt 
gedaan. Ik krijg als antwoord dat het niet de bedoeling van de brief is om een opsomming te geven 
van alle vrijwilligers. Dat was natuurlijk niet de strekking van mijn mail. Vandaar dat ik nu even de ge-
legenheid te baat neem om te vragen of bij de voorgenomen activiteiten met betrekking tot de vrijwilli-
gers ook de brandweer wordt betrokken. Daarbij denk ik aan een feest, de vrijwilligersdag, enzovoort. 
In elk geval moeten zij op een zodanige manier worden betrokken dat zij zeker niet vergeten worden 
en ook in het zonnetje worden gezet. 
 
De voorzitter: Als burgemeester dank ik u natuurlijk voor de aandacht voor de brandweervrijwilligers, 
die inderdaad met veel energie en inzet hun taak voor ons uitvoeren. Voor het antwoord geef ik echter 
graag het woord aan de wethouder Vrijwilligersbeleid, de heer Verkroost. 
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Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Zoals de heer Roos al zei hebben wij in een eer-
dere instantie al aangegeven dat wij in onze samenleving niet zonder vrijwilligers kunnen. De opsom-
ming die wij gemaakt hebben was niet limitatief, maar liet een greep uit de vrijwilligers zien. Als wij een 
lijst zouden moeten maken met alle vrijwilligersorganisaties, dan zou die lijst heel lang zijn. Er zijn ge-
lukkig heel veel vrijwilligers in Stichtse Vecht, want er zijn heel veel mensen die zich willen inzetten 
voor welk facet in de samenleving dan ook, of dat nu de zorg betreft of de jeugd en het binnen de 
sport actief zijn. De brandweer hoort daar ook bij als groep die wij daarin zeer hoog waarderen. 
De brandweer is ook een vereniging. Bij alle activiteiten die wij organiseren, of dat nu de feestelijke 
vrijwilligersavond is of de vrijwilligersmarkt en de prijs voor de jeugdige vrijwilliger en de senior vrijwil-
liger, worden alle verenigingen uitgenodigd. Daarvoor wordt dus ook de brandweer uitgenodigd. Het 
initiatief om daaraan deel te nemen ligt dan vervolgens bij de individuen van die verenigingen of bij de 
verenigingen die iemand voordragen. Zij worden absoluut niet vergeten. 
De heer Roos zei al dat het ten aanzien van de brandweer gaat om een groep mensen die dag en 
nacht klaarstaan voor de veiligheid in onze samenleving of een andere extra rol te vervullen hebben. 
Daar staat tegenover dat wij budgetten hebben voor vergoedingen van activiteiten die de brandweer 
organiseert binnen haar organisatie. Dat gaat over de zeven korpsen die wij hebben. Zij kunnen daar-
van teambuilding en scholing betalen. Zij worden dus absoluut niet vergeten; zij hebben zelfs een 
streepje voor, omdat zij toch een andere positie hebben dan al die andere vrijwilligers. Zij staan dag 
en nacht klaar en anderen hebben een specifieke taak in het vrijwilligerswerk. 
Iedereen is dus welkom en niemand wordt vergeten. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik geef een inleiding omdat de oud-Loenense raadsleden, in de 
goede zin van het woord, weten waarover het gaat en de nieuwe raadsleden niet. Ik heb vragen ge-
steld naar aanleiding van het vernietigen van het bestemmingsplan Loenersloot - Binnenweg -
Kerklaan in de voormalige gemeente Loenen. Dit bestemmingsplan is voor wat betreft de plandelen 
ten zuiden van de Slootdijk en ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal door de Raad van State ver-
nietigd middels een uitspraak van 22 juni. In de volksmond heet dit bestemmingsplan het kleine be-
drijventerrein De Werf. 
Het gaat hier om de bestemmingen bedrijf, groen, verkeer en water op het bedrijventerrein De Werf en 
het voormalige terrein van garage Kroon aan de Slootdijk. De vernietiging gebeurde naar aanleiding 
van bezwaren tegen het bestemmingsplan van de heer Spruijt. De heer Spruijt was het niet eens met 
het laatste bestemmingsplan en heeft daarvoor een proces opgestart. 
Dit bestemmingsplan staat bijvoorbeeld voor het gehele terrein van de voormalige garage Kroon 
slechts de bestemming garagebedrijf toe. Hiermee is een aantal geplande ontwikkelingen en activitei-
ten waartegen nog bezwaarprocedures lopen in strijd met het vigerende bestemmingsplan dat nu 
weer geldt. Het gaat hier meer om het verplaatsen van activiteiten van Spruijt van Nieuwersluis naar 
De Werf en diverse aangevraagde vergunningen.  
 
De huidige situatie werpt de volgende vragen op.  
Is het college voornemens zo spoedig mogelijk aan de raad een voorbereidingsbesluit voor te leggen 
teneinde ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en ontwikkelingen in strijd met het thans vigeren-
de bestemmingsplan te bevriezen? 
Zo ja, wanneer is het college dan voornemens dit voorbereidingsbesluit aan de raad voor te leggen? 
Als dit pas in september gaat gebeuren, wat niet wenselijk is, wat is dan de tussentijdse opstelling van 
het college inzake voornoemde feiten? 
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Welke maatregel gaat het college op korte termijn nemen om te voorkomen dat op het betreffende 
plandeel onomkeerbare ontwikkelingen dan wel activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het thans 
vigerende dan wel het nog vast te stellen bestemmingsplan? Met het vast te stellen bestemmingsplan 
bedoel ik de situatie als er weer een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling komt en vastgesteld 
wordt 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De Raad van State heeft op 22 juni uitspraak ge-
daan over het bestemmingsplan Loenersloot - Binnenweg - Kerklaan. De Raad van State heeft de be-
stemmingen bedrijf, groen, verkeer en water vernietigd voor het plandeel van De Werf. Concreet bete-
kent dit dat het bestemmingsplan Kerklaan weer als toetsingskader fungeert. 
Op dit moment worden de consequenties van die uitspraak in beeld gebracht. Daarbij gaat het niet al-
leen om de uitspraak, maar ook om de consequenties van de uitspraak. Let wel: wij zullen als ge-
meente voor dit onderdeel geheel opnieuw moeten beginnen met een bestemmingsplan. Het is mijn 
bedoeling daarover in september nader te berichten. Dat betekent ook dat ik niet ga voorstellen om ter 
plekke een voorbereidingsbesluit te nemen. Ik zal straks nog even aangeven waarom ik dat onver-
standig vind. 
 
Op dit moment lopen er twee procedures over verleende vergunningen: één bezwaar en één beroep. 
Als je op dit moment een voorbereidingsbesluit neemt, heeft dat geen enkele consequentie voor de 
behandeling van die verzoeken. Een voorbereidingsbesluit nemen wij namelijk niet met terugwerken-
de kracht. Dat kan niet, dat mag niet en dat is juridisch niet juist. Ik zie daarom op dit moment geen 
behoefte om dat te doen. Ik vind het ook niet zorgvuldig. Het klinkt misschien niet zo aardig, maar het 
besluit is niet voor niets vernietigd. Er is een aantal dingen echt goed misgegaan. Het laatste wat ik 
dan zou willen adviseren is ad hoc een besluit te nemen. Denk eerst goed na, bekijk wat de conse-
quenties zijn van die uitspraak en neem een gedegen besluit. Bij zo'n gedegen besluit hoort ook dat ik 
na de zomervakantie een rondje doe langs eigenaren en gebruikers van De Werf. Ik heb namelijk de 
indruk dat alleen het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure niet de oplossing is voor deze lo-
catie. Er heerst grote onvrede binnen het gebied. Dat heeft met name te maken met de manier waar-
op de bedrijvigheid daar wordt uitgevoerd. Er is sprake van conflicten over wonen, werken, leven en 
alles wat daarbij komt. Ik heb het idee dat het op een andere manier moet gaan lopen dan hoe het in 
het verleden is gegaan. Daar heb ik tijd en ruimte voor nodig. Dat past niet in het nu nemen van een 
voorbereidingsbesluit. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp hetgeen de wethouder allemaal zegt, maar juist het feit 
dat er zo veel conflicten zijn, is toch wel mede mogelijk ontstaan doordat sommige ondernemers toch 
wel dingen doen, als bijvoorbeeld het niet afwachten van de behandeling van zienswijzen, en een 
houding hebben van we zien wel waar het schip strandt. Er moet nu juist worden voorkomen dat er 
tussen nu en september van alles gebeurt. In principe vergaderen wij pas weer eind september. Na-
tuurlijk kan er begin september in de eerste werksessie op verzoek een koppeling gemaakt worden 
met een klein stukje raadsvergadering. Echter, juist om te borgen dat het nu even rustig en stil is en er 
nu geen dingen gaan gebeuren, zoals ondernemers die gebruik gaan maken van deze situatie om 
snel iets te realiseren, is het voor alle partijen het beste om het wel te borgen, om te voorkomen dat er 
een situatie gaat ontstaan waardoor wij nog verder van huis zijn dan wij nu al zijn. 
Naar aanleiding van de beantwoording door de wethouder ben ik voornemens hierover een motie in te 
dienen. Wanneer acht de voorzitter het het juiste moment om deze motie te behandelen? Het kan na-
tuurlijk meteen of aan het einde van de vergadering. Ik laat het echter aan de voorzitter. Ik ga hierover 
echter wel een motie indienen. 
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De voorzitter: U kunt de motie straks afgeven bij de griffier. Deze wordt dan aan het einde van de ver-
gadering behandeld. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De motie is al bij de griffier. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij kan een motie officieel niet worden ingediend 
tijdens het vragenhalfuurtje, maar dat is puur een formaliteit. 
 
De voorzitter: Dat klopt, het zou eigenlijk bij het vaststellen van de agenda hebben moeten plaatsvin-
den. Ik schat in dat mevrouw Hoek het antwoord van de wethouder eerst wilde afwachten. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb er geen bezwaar tegen, hoor. 
Ik heb een vraag voor mevrouw Hoek, als u mij dat toestaat. 
 
De voorzitter: Nee, dat is niet mogelijk. Het is geen debat, het is een vragenhalfuurtje. 
 
Frank van Liempdt: Volgens mij staat in het reglement van orde dat als er een vragenhalfuurtje is, in 
tweede termijn … 
 
De voorzitter: U mag aanvullende vragen stellen aan het college. 
 
Frank van Liempdt: Dan stel ik een aanvullende vraag aan het college. 
 
De voorzitter: Ik stel voor om het debat te voeren als de motie wordt behandeld, aan het einde van de 
vergadering. Ik denk dat het antwoord van de wethouder helder zal zijn. Hij kan het dan ook herhalen. 
De volgende vragen voor het vragenhalfuurtje worden gesteld door de heer Van Liempdt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Al maanden liggen in de Kaatsbaan in Maarssen palen in-
gegraven om de weg fysiek af te sluiten. Deze zijn nog nimmer in geerecteerde toestand waargeno-
men en derhalve werken ze niet. Klopt dit? Als dit klopt, hoe kan dat nou toch? 
Op dit moment is de situatie zo dat snelverkeer nog steeds door de Kaatsbaan rijdt, en zelfs in twee 
richtingen. Ook de politie rijdt in twee richtingen over de Kaatsbaan. Dit overigens tot grote verwonde-
ring van ondernemers en publiek. Worden bekeuringen gegeven aan mensen die toch over de Kaats-
baan rijden met de auto? Mag de politie wel over de Kaatsbaan rijden, zonder sirenes en alarmlichten 
en vanuit twee richtingen? Als ze er wel mogen rijden met sirenes en alarmlichten heb ik er een beetje 
een voorstelling bij. 
In het dorp gaan nu de verhalen dat het project Kaatsbaan wordt afgeblazen en dat door riolerings-
werkzaamheden de palen weer weg moeten. Overigens passeren meerdere scenario's de revue. Der-
halve geef ik de wethouder vanavond graag een platform om via deze vragen eens duidelijk te maken 
aan de inwoners wat er nu werkelijk aan de hand is. Een aantal weken geleden stond er ook een aan-
tal vragen van een journalist in de krant. Ik dacht dat naar aanleiding van die vragen de gemeente wel 
met extra informatie zou komen. Wij hebben die informatie gemist, dus daarom ontvangen wij die 
graag vanavond. 
Nu wij toch op de Kaatsbaan zijn, een klein uitstapje: waarom gaat die brug zo vaak open? Is dit ver-
plicht? Of zouden wij de bootjes ook iets langer kunnen laten wachten? Volgens mij hebben de opva-
renden alle tijd van de wereld. 
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Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Het is altijd heel plezierig als ik een platform krijg 
om dingen recht te zetten. Laat helder zijn dat het project Kaatsbaan niet wordt afgeblazen. De con-
statering van de heer Van Liempdt klopt dat de palen al een aantal maanden in de grond zitten en niet 
gebruikt worden. Wij zijn in Stichtse Vecht nog niet zo ver met onze organisatie dat er een goed ont-
heffingenbeleid kan worden ingevoerd. Dat is op zich heel vervelend, maar dat is soms inherent aan 
een nieuwe organisatie. Op dit moment hebben wij het parkeerbeleid in concept klaar. Dat betekent 
dat dit in september wordt vastgesteld. Dat zijn de beleidsregels voor ontheffingsregels. Daarna kun-
nen de ontheffingen worden aangevraagd. Ik verwacht dat vrij snel daarna de palen in werking gezet 
kunnen worden. Overigens zijn de palen alleen een fysieke ondersteuning van de regels. 
 
Dat brengt mij meteen op een andere vraag die u stelt, namelijk of er bekeuringen worden uitgedeeld 
aan mensen die over de Kaatsbaan rijden. Wij hebben hierover navraag gedaan bij de politie. Zij heb-
ben twee antwoorden gegeven: 
1. Wij delen bekeuringen uit. 
2. Wij hanteren geen actief handhavingsbeleid. 
Ik denk dat wij daarover nog eens met de politie om de tafel moeten zitten. Maar het was kort dag om 
deze informatie te krijgen. 
De politie mag over de Kaatsbaan rijden indien nodig en noodzakelijk voor de uitoefening van de 
dienst. Vraagt u mij niet wanneer dat het geval is. Er zijn allerlei juristen die dat precies weten, maar u 
kunt zich er vast wel een beeld bij vormen. 
De rioleringswerkzaamheden zijn voor de Kaatsbaan uitgesteld. Dat heeft te maken met het riole-
ringsproject Schildersbuurt. Dat was ook de reden dat de riolering in de Kaatsbaan moet worden op-
geknapt. Deze werkzaamheden zullen begin 2012 worden uitgevoerd. Dan wordt de riolering hersteld 
en dan gaat er van alles uit de grond: lantaarnpalen en ook de genoemde palen. De hele straat wordt 
aangepakt en herbestraat. Het is dan ook niet zo'n ramp voor wat betreft deze palen. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ik kan de heer Van Liempdt verzekeren dat het 
ook voor opvarenden van bootjes niet prettig is als zij moeten wachten, zeker niet als men dit los lig-
gend moet doen. Overigens, voor alle duidelijkheid: het is niet verplicht om een van de partijen langer 
te laten wachten. De brugwachter is daar vrij in om dat te doen. Hij houdt daarbij overigens rekening 
met het verkeer, zowel op het water als op de weg. Bij de Kaatsbaanbrug speelt ook dat de boten niet 
tijdelijk kunnen aanleggen, dat bewoners klagen over uitlaatgassen van de boten en dat het een lasti-
ge situatie is als de boten op de gracht blijven dobberen. Als er een aantal boten ligt, zal de brugwach-
ter er dus zeker voor kiezen deze zo snel mogelijk te laten doorvaren. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik was nog vergeten te zeggen dat er niet in het 
najaar wordt begonnen met de riolering, maar pas in februari 2012. Dat heeft te maken met het feit dat 
de ondernemers dit graag zo willen. Zij hebben dat gevraagd in de klankbordgroepen en het heeft on-
der meer te maken met de omzet. Wij vonden dat een goed idee. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Eén ding begrijp ik niet; het is dat ik er nu op doorga, om-
dat het een grote ergernis is van mensen in het dorp en ook van ondernemers die erdoor moeten. Zij 
hebben geen vakantie en moeten naar hun werk. Die brug gaat minimaal acht keer per uur open. Dan 
sta je voor zo'n brug te wachten. Het duurt tien seconden voordat die brug dicht is en er klinken dan 
alarmbelletjes. Daarna klinken nogmaals de alarmbelletjes. Namens de inwoners vraag ik de wethou-
der: "Is daaraan iets te doen?" Ik kan mij niet voorstellen dat veel auto's die stilstaan beter zijn voor 
het milieu dan een aantal bootjes dat dobbert op de Vecht. 
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Het antwoord van de wethouder over het ontheffingsbeleid en parkeerbeleid begrijp ik niet zo goed. 
Door de raad is aangenomen dat de Kaatsbaan moet worden afgesloten. Men mag er niet meer door-
heen rijden. Nu er nog een ontheffingenbeleid en een parkeerbeleid moeten worden gemaakt, kan 
men dan nu wel of niet door de Kaatsbaan rijden? Het ontheffingsbeleid heeft namelijk alleen maar 
betrekking op de mensen die er wel doorheen mogen rijden. Dit beleid staat nog niet vast, maar bete-
kent het dan dat iedereen er doorheen mag rijden? Als er geen ontheffingsbeleid is, is het voor ieder-
een vrij er doorheen te rijden of moet de Kaatsbaan voor iedereen afgesloten zijn. De constatering is 
dat er gewoon auto's doorheen rijden. Vanmiddag nog bevond ik mij op de Kaatsbaan. Ik zag daar 
een agent actief patrouilleren en surveilleren. Binnen een half uur had hij zes prenten uitgeschreven. 
Hij hield twee brommerrijders aan. Tegelijkertijd reden er twee auto's over de Kaatsbaan. Ik heb er 
met volle verbazing naar gekeken. Wij hebben ook foto's van politieauto's die daar rustig en tegen het 
verkeer in, dus de verkeerde kant op, door de Kaatsbaan rijden. Of de wethouder is lichtelijk verkeerd 
geïnformeerd of er is iets nog niet helemaal duidelijk aan de situatie daar, want mensen maken zich 
grote zorgen over de vraag wie er nu wel en niet door de Kaatsbaan mogen rijden. Om 14.00 uur 
vanmiddag reden er nog een grote vrachtauto en een vuilniswagen doorheen. De agent bleef staan. 
Hoe zit het nu precies met de situatie? Wellicht kan de wethouder ons daarover schriftelijk informeren. 
Het antwoord van de wethouder strookt namelijk niet met de bevindingen en met de gevoelens van de 
inwoners. 
 
Dan heb ik nog een laatste vraag, omdat de wethouder zegt dat er zal worden doorgegaan met de 
Kaatsbaan. Ik zou graag zo snel mogelijk via een raadsbrief worden geïnformeerd over wat er nu gaat 
gebeuren met de Kaatsbaan en op welke termijn. Wij constateren namelijk ook dat zelfs de bloembak-
ken in de Kaatsbaan zijn weggehaald, terwijl diezelfde bloembakken er in Breukelen en een stukje 
verderop wel zijn. Het is maar een klein detail, maar daarom worden ondernemers en publiek wel on-
gerust. Het verhaal gaat dat, doordat de gemeente Stichtse Vecht is ontstaan, men van dat contract is 
afgekomen. Als je als raad hebt besloten om de Kaatsbaan … 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, u mag alleen nog vragen stellen. Dit is geen debat. Heeft u nog 
een vraag? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter, die was ik net aan het formuleren. Als dat is afgesproken, 
hoe kan het dan dat het college anders acteert dan volgens het besluit van de vorige raad van Maars-
sen? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik ga het uitleggen. Ik doe het echter niet schrifte-
lijk, maar mondeling. 
Het college van de gemeente Maarssen heeft een verkeersmaatregel genomen. Die behelst het niet 
mogen berijden van de Kaatsbaan. Die verkeersmaatregel is gewoon van kracht. Niemand mag daar 
rijden. Iedereen die daar rijdt, kan een bekeuring krijgen of hoort een bekeuring te krijgen. Dat besluit 
is genomen en wordt uitgevoerd. 
Daarnaast hebben wij gezegd dat voor de fysieke ondersteuning, als een soort handhavingsinstru-
ment, er een paal geplaatst moet worden. Deze gaat omhoog, maar kan ook op gezette tijden naar 
beneden worden gehaald. Dit laatste is het geval tijdens de venstertijden. Het is echter juridisch zo dat 
op het moment dat zo'n paal wordt geplaatst, je een aantal mensen een ontheffing moet verlenen. Dat 
geldt voor de ambulances, de brandweer enzovoort en – dat is wat ingewikkelder – voor de onderne-
mers die niet via de achterkant bereikbaar zijn. Je kunt zo'n paal dus pas effectief laten werken als je 
het huiswerk daarvoor goed hebt gedaan. Natuurlijk had dat huiswerk eerder moeten worden gedaan, 
maar op dit moment zijn wij daartoe niet in staat. Het is niet anders. Wij gaan dat in het najaar doen. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De inspreker, mevrouw Hoedjes, maakte al een aantal 
opmerkingen en uitte haar gevoelens over het hoogspanningsstation in Breukelen. Beschouwt u dat 
maar als een onderdeel van mijn vraag. Dat spaart weer tijd. 
De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht gaat uit van het goede in mensen en organisaties. In het ge-
val van het hoogspanningsstation Breukelen wordt dit echter danig op de proef gesteld. Zo blijkt  
TenneT geen kwantitatieve onderbouwing te kunnen leveren voor nut en noodzaak van het hoog-
spanningsstation. Wellicht is hier sprake van niet te willen leveren. De provincie Utrecht komt ineens 
met een mening, als een duvel uit een doosje, en met een nieuw verhaal dat zij tien jaar geleden ge-
vraagd zou hebben om eens een kwantiteitsonderzoek te doen om uit te zoeken of er wel genoeg 
elektriciteit is voor onze provincie. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie –
 het vroegere Ministerie van Economische Zaken – houdt een belangrijk rapport achter. Het valt dus 
niet mee om in dit verhaal van het hoogspanningsstation Breukelen uit te gaan van het goede hierin. 
Wij gaan dus maar even uit van het goede van de gemeente Stichtse Vecht en van het feit dat wij al-
len eensgezind kunnen optrekken. Dat wil zeggen: college, raad en inwoners. Om dat zeker te stellen, 
heeft de fractie van Duurzaam Stichtse Vecht een aantal vragen. 
1. Wat vindt het college van de aanwijzingen die ik in de vraagstelling heb opgenomen dat er geen 

onderbouwing is voor nut en noodzaak van dit hoogspanningsstation? Wat gaat het college met 
deze aanwijzingen doen? Sinds wanneer kent het college het RBOI-rapport, waarin de vloer 
wordt aangeveegd met de twee eerste locatieonderzoeken, het Omniplanrapport en het Croonen-
rapport? 

2. Het recente rapport van 2011 van Deltares probeert tegemoet te komen aan een aantal van de 
tekortkomingen. Die tekortkomingen liegen er niet om. Eigenlijk wordt gezegd dat de locatieon-
derzoeken niet geschikt zijn om er een locatiekeuze op te baseren. Dat is nogal wat. Deltares 
heeft geprobeerd een nieuw rapport te schrijven. Een eerste analyse door deskundigen, waaron-
der Smit Consult, laat ook hier dezelfde tekortkomingen zien. Met name de vraag over nut en 
noodzaak van een hoogspanningsstation op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht 
komt niet aan bod. De vraag komt weer niet aan bod. Hoe kijkt het college aan tegen dit rapport 
en deze eerste analyse? 

3. Een andere gemeente in Nederland, de gemeente Bergen, heeft enkele weken geleden actief 
haar inwoners opgeroepen om zo massaal mogelijk protest aan te tekenen tegen een voorgeno-
men ondergrondse gasopslag. Ook hier is sprake van een beslissing van bovenaf, net zo goed 
als dat het geval is voor het hoogspanningsstation hier bij ons. Gaat de gemeente Stichtse Vecht 
dit ook doen met betrekking tot het hoogspanningsstation? 

 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Laat ik beginnen met te wijzen op de discussie 
met de provincie. Afgelopen vrijdag heb ik hierover nog gesproken met de gedeputeerde, de heer 
Van Lunteren. Ik heb hem gevraagd hoe het nu precies zit. De heer Van Lunteren zei dat de provincie 
Utrecht in haar Agenda Utrecht 2040 weliswaar de focus inzake energie heeft verlegd, maar dat dit 
niet wegneemt dat voor de korte en middellange termijn men afhankelijk is van de voorgestelde kop-
peling om de doelen inzake de verdere ontwikkeling van de regio rond de stad Utrecht te kunnen vei-
ligstellen. Er werd iets gezegd over het inwoneraantal en de groei van de vraag naar elektriciteit. Ook 
werd aangegeven dat de provincie Utrecht de zaak van twee kanten bekijkt. Aan de ene kant probeert 
zij het verbruik terug te dringen door subsidieverlening voor onder meer isolatiemaatregelen en zon-
nepanelen. Echter, en dat is hier van belang, aan de andere kant vindt zij ook dat de toevoer van vol-
doende energie moet worden gegarandeerd. Daarbij werd gezegd dat de provincie op dit moment de 
locatie Kortrijk de beste locatie vindt. Dat kreeg ik te horen van de heer Van Lunteren. 
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Hoe kijkt het college aan tegen het rapport van Deltares en de analyse? Misschien is het handig eerst 
aan te geven wat het precies inhoudt. Uit het rapport van RBOI blijkt dat het ministerie tot de conclusie 
is gekomen dat de onderzoeken - die er op dat moment lagen - de beslissing om een hoogspannings-
station op de locatie Kortrijk te vestigen, niet voldoende kunnen dragen. Om niet het risico te lopen dat 
de bouwvergunning in een later stadium van de procedure zou sneuvelen, heeft men besloten om 
voor een aantal locaties een nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de geschiktheid van het vesti-
gen van een hoogspanningsstation. Deltares heeft geen opdracht gekregen om nut en noodzaak te 
onderzoeken. Dat is ook de reden dat dit aspect in het rapport niet aan de orde komt. Wel hebben wij 
op grond van de motie gezegd dat wij die nadere informatie willen ontvangen. Zij hebben te kennen 
gegeven dit in het najaar in de raad te willen uitleggen. 
Het college gaat het rapport op een aantal punten kritisch bekijken; het college is daar al mee bezig. 
Dit vindt u straks terug in de zienswijze van het college. Dit bekijken van het rapport doen wij samen 
met de Stichting Behoud Veenweidegebied; daarvoor zijn al afspraken gemaakt. Wij vinden namelijk 
toch dat het rapport op een aantal punten niet voldoende is onderbouwd. U krijgt hierover nog schrifte-
lijke informatie. 
De datum sinds wanneer wij het RBOI-rapport kennen is wel bekend, maar deze heb ik niet paraat. Ik 
heb een precies overzicht van wat wanneer is gebeurd. De raad ontvangt hierover achteraf een be-
richt. Ik wil geen enkel risico lopen dat ik weer een verkeerde datum noem, zoals in het verleden. Dat 
is niet verstandig. 
De heer Van der Kaaij verwijst even naar het protest in de gemeente Bergen. Volgens mij ging dat 
over een zaak waarover het besluit al was genomen en waarbij de discussie over het beroep ging. Als 
college hebben wij voor ogen om dit eerst via een zienswijze te doen en daarbij gemotiveerd aan te 
geven waarom wij tegenstander zijn van vestiging van het hoogspanningsstation. Op dit moment 
staan wij nog in de lijn dat het nu nog niet het juiste moment is voor het oproepen om een zo massaal 
mogelijk protest aan te tekenen. Procedureel gezien komt er eerst een voorgenomen besluit. Wellicht 
kan het in de loop van de tijd, maar dat kan ik nu nog niet inschatten. Op dit moment zijn wij er echter 
geen voorstander van. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Nogmaals wil ik benadrukken dat wat mij betreft het beeld 
neergezet mag en moet worden dat zowel college, raad als inwoners hier zo veel mogelijk gelijk op-
trekken. Toch heb ik nog een aantal aanvullende vragen. 
Ik constateer dat ook de wethouder geen kwantitatieve gegevens heeft die nut en noodzaak van de 
komst van het hoogspanningsstation zouden moeten toestaan. Het argument dat de heer 
Van Lunteren blijkbaar gebruikt is: het licht mag niet uit. Daarover zijn wij het allemaal eens, dat is het 
punt niet. Een kwantitatieve onderbouwing is er echter blijkbaar nog steeds niet. Dat is des te merk-
waardiger, omdat het college in, naar ik meen, een toelichting van een paar weken geleden aangaf 
dat in een ambtelijk gesprek met de provincie, de provincie op een gegeven moment bij het Ministerie 
van Economische Zaken heeft gevraagd om een kwantiteitsonderzoek: is er voldoende elektriciteit? 
Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is TenneT aan de gang gegaan. Kent de wethouder, 
de gemeente, hetzij in de vorm van Stichtse Vecht, hetzij in de vorm van rechtsvoorganger Breukelen, 
dat kwantiteitsonderzoek? 
Kan de wethouder van dat RBOI-onderzoek aangeven of dit al bij de gemeente bekend was in Breu-
kelen of in Stichtse Vecht? Van de 21 maanden dat het rapport er nu ligt, en dat pas sinds gisteren 
voor het algemeen publiek beschikbaar is, zaten er namelijk vijftien maanden in de gemeente  
Breukelen en zes maanden in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is toch wel een belangrijke vraag. 
Is het ook het streven van de wethouder om college, raad en inwoners samen te laten optrekken? Het 
liefst heb ik gewoon een ja of een nee als antwoord. 
 

11
/G

W
10

 

 p a g i n a  1 0  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
8 

ju
ni

 2
0



 

Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Dat antwoord op de laatste vraag is ja. Het is het 
meest verstandig om gezamenlijk op te trekken. Wij moeten ervoor zorgen dat wij dat ook echt gaan 
doen. Wij doen dat niet door gezamenlijk de verschillen te gaan zoeken, maar door de overeenkom-
sten te zoeken en te bekijken hoe wij het plaatje zo krachtig mogelijk ingezet gaan krijgen. Laat ik hel-
der zijn: ik ken de datum waarop het RBOI-verhaal bekend was niet uit mijn hoofd. Dat is echter be-
slist niet vorig jaar geweest. Laten wij daarover heel duidelijk zijn. 
De heer Van der Kaaij vroeg naar de kwantitatieve gegevens waar de provincie om vroeg. Dit vind ik 
lastig. Ik citeer alleen wat de heer Van Lunteren van de provincie tegen mij heeft gezegd. Dat er amb-
telijk soms wat ruis in zit en dat daar iets anders wordt gezegd, zal ongetwijfeld zo zijn. Daarmee kan 
ik echter niets. 
 
Cock van der Kaaij: U bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor ambtelijke uitspraken. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Maar niet voor die van de provincie. 
 
De voorzitter: Dit is het einde van het vragenhalfuurtje. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorge-
stelde wijzen van afdoening. 
 
7. Herindelingsontwerp grenscorrectie tweetal percelen van Wijdemeren naar Stichtse Vecht 

(betreft Dirck A. Lambertzkade 5 en aangrenzend perceel). 
 
8. Nemen van een voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplannen "Landelijk Gebied 

West 1973" en "Spoorverdubbeling gemeente Breukelen". 
 
9. Vaststellen van de jaarrekeningen 2010 van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen 

en Maarssen. 
 Vaststellen van de 3e wijziging van de programmabegroting voor 2011. 
 
10. Benoemen mevrouw G. Schouten-Buijs tot raadsadviseur op de griffie. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorstellen. 
 
De voorzitter: Ik feliciteer mevrouw Schouten met haar benoeming tot uw raadsadviseur. Dat is fijn. 
(Applaus) 
 
11. Benoemen van een raadsgriffier. 
 
De voorzitter: De te benoemen raadsgriffier is aanwezig. Ik geef graag kort het woord aan de voorzit-
ter van de werkgeverscommissie, de heer Wisse. 
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Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik zal in vogelvlucht met u doornemen wat wij in de afgelopen 
paar maanden hebben gedaan. Eigenlijk hadden wij een heel krap schema, dat precies eindigde op 
deze dag. Gelukkig is het in elk geval gelukt. Er waren twee commissies: een selectiecommissie en 
een adviescommissie. De selectiecommissie bestond uit de burgemeester, drie raadsleden en een 
vertegenwoordiger van de griffie. De adviescommissie bestond uit de secretaris en twee leden van de 
griffie. In een eerste sessie zijn wij bij elkaar geweest. Op basis van de acht aangeboden mensen 
hebben wij ervoor gekozen om met vier van hen in gesprek te gaan. Dat heeft ertoe geleid dat wij vrij 
unaniem van mening waren dat twee van hen opnieuw zouden kunnen komen voor een gesprek. Dat 
gesprek heeft plaatsgevonden. Om het maar heel snel te zeggen – het is heel wonderbaarlijk, maar 
ook wel heel fijn, want dat bevorderde het proces – was het ook heel prettig dat wij unaniem kwamen 
tot de keuze voor de griffier die straks hopelijk door u benoemd wordt.  
Ik moet zeggen dat het een goed proces is geweest. Er zijn veel zaken die wij met elkaar konden de-
len en er kwam weinig politiek in voor. Wij hebben gewoon gezocht naar de beste en daarin zijn wij 
volgens mij heel goed geslaagd. Ik wens de nieuwe griffier, als de raad hem straks benoemt, veel 
succes. Er is namelijk veel te doen op de griffie. 
 
De voorzitter: Kunt u hiermee allen instemmen? Dan heeft u bij dezen de griffier benoemd, onder 
dreigend weer. Mijnheer Hekman, ik kan u echter verzekeren dat in deze mooie gemeente meestal de 
zon schijnt. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad bij acclamatie hierna overeenkomstig het voorstel. 
 
De voorzitter feliciteert de heer Hekman. (Applaus) 
 
21. Benoeming en beëdiging van een burgerlid voor de werksessies. 
 
De voorzitter: Wij komen nu toe aan het benoemen van het commissielid voor de fractie van  
Duurzaam Stichtse Vecht, mevrouw Claassen. Ik verzoek haar naar voren te komen. 
U heeft aangegeven de gelofte te willen afleggen. Die lees ik u voor. Daarna zegt u: Dat verklaar en 
beloof ik. 
 

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de werksessie benoemd te worden, rechtstreeks noch mid-
dellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of be-
loofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middel-
lijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de werksessie naar eer en geweten zal vervullen.” 

 
Mevrouw Claassen: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Nu heb ik het u al laten beloven, maar ik moet natuurlijk eerst nog aan de 
raad vragen of deze akkoord gaat. Ik neem dat echter gevoeglijk aan. (Applaus) 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 
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12. Vaststellen van het bestemmingsplan Vechtgenoegen, Klompweg 24 te Nigtevecht. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de VVD vond dit raadsvoorstel op het eerste 
gezicht een heel sympathiek plan. Het benadrukt namelijk het veiligstellen van een monumentaal en-
semble. De fractie is echter huiverig om dit voorstel te steunen in verband met mogelijk heel ingrijpen-
de gevolgen. Volgens het coalitieprogramma volgt de gemeente enerzijds een stimulerend en facilite-
rend beleid inzake het behoud en herstel van monumenten. Dat is een goede zaak. Anderzijds volgt 
zij een conserverend beleid inzake het waardevolle, het groene en het kwetsbare buitengebied. Dat 
wil zeggen dat de gemeente geen toevoeging van extra woningen in het buitengebied wenst. Deze 
twee beleidsvoeringen leveren in het voorliggende voorstel een behoorlijk spanningsveld op. Door 
middel van een beoogde constructie, namelijk de restauratie van het zomerhuis, wil aanvrager toe-
stemming krijgen voor splitsing. Je krijgt dan dus één woning, met alle toebehoren zoals een eigen 
ontsluiting – dat is de monumentale boerderij – en een extra woning, ook met een eigen ontsluiting en 
wellicht oprijlaan plus parkeerterrein naar de voormalige ligstal, die nu al in gebruik is als bedrijfsge-
bouw c.q. bedrijfshal. Wij menen dat: 
1. er na de splitsing geen sprake meer is van het beoogde herstel van een monumentaal ensemble, 

maar slechts van de restauratie van een zomerhuis, dat zich heeft afgesplitst van het ensemble; 
2. er geen sprake is van kwaliteitsbehoud/conservatie en er zeker geen sprake is van een kwali-

teitsslag voor het groene buitengebied. Er wordt namelijk een extra woonrecht gevestigd. 
 
In het raadsvoorstel lezen wij bij de inleiding dat het doel van dit bestemmingsplan is het veiligstellen 
en vaststellen van bestaande waarden en belangen. Voor wat betreft die waarden zijn wij het ermee 
eens: het gaat om de restauratie van een vervallen zomerhuis. Voor wat betreft de belangen zijn wij 
het er niet mee eens, omdat het buitengebied er geen belang bij heeft. De enige belanghebbende is 
volgens ons de huidige eigenaar. Onder nummer 3 staat de doelstelling om het huidige gebruik van 
het perceel in het bestemmingsplan te actualiseren. Het actualiseren is hier echter niet relevant, want 
er is geen huidig gebruik; er wordt daar momenteel niet gewoond. Men vraagt om de bestemming van 
een extra woonrecht en niet om het actualiseren van de oude woonbestemming binnen het bestaande 
ensemble. 
Ik vraag aan mijn collega-raadsleden het volgende. Het gaat hier volgens ons om een politieke beslis-
sing: Wat willen wij met het buitengebied? Hoewel het hier puur om een incidenteel beleid gaat, zal de 
impact groot zijn in verband met de enorme precedentwerking. Wij hebben hier te maken met een 
specifieke situatie. In hoeverre zetten wij sluizen open? Ik zou hierover graag een debat willen met 
mijn mede-raadsleden. De impact is heel groot. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dit onderwerp heeft op de agenda van een werksessie ge-
staan. Er is uitgebreid over gesproken. Nu weet ik dat wij in de raad op een onderwerp kunnen terug-
komen, maar van alle argumenten die nu door mevrouw Zeldenrust worden genoemd, hebben wij 
toen niets gehoord van de fractie van de VVD. Kunt u mij uitleggen hoe wij in deze gemeente verga-
deren en wat wij in een werksessie doen en wat wij in de raad doen? Er worden nu namelijk wel meer 
stukken besproken, maar daarover is in de werksessies besloten dat het bespreekpunten zouden 
worden in de raad. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Als de heer Druppers de agenda goed leest, dan ziet hij dat 
bij agendapunt 12 staat: “Advies van de werksessie van 9 juni 2011: instemmen met het voorstel. De 
fractie van de VVD komt met haar standpunt in de raad.” Ik kan u zeggen waarom dat zo is. Ik was 
niet aanwezig en ons werksessielid, de heer Koole, heeft al vrij duidelijk gemaakt hoe de fractie daarin 
stond. Hij wilde echter nog ruggespraak omdat ik niet aanwezig kon zijn. Dat is de reden. 
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Ron Druppers: Dank u. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Vanmiddag heb ik een amendement ingediend, dat luidt als 
volgt: 
 
Amendement 8 (D66). 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 28 juni 2011; 
 
overwegende: 
- dat de voorgestelde wijziging tot doel heeft te komen tot restauratie van het zomerhuis – geen 

zomerhuis – dat in 1935 zijn functie verloor, maar teneinde behouden te blijven dringend moet 
worden aangepakt. Het zomerhuis is voor 80% monumentwaardig op zich en tezamen met het 
ensemble van de boerderij (rijksmonument) en de naastgelegen hoogstamboomgaard; 

- dat het gevolg van het voorstel zal zijn dat het zomerhuis aan derden wordt verkocht, gerestau-
reerd en apart bewoond; 

- dat deze ontwikkeling, hoewel minder gewenst, elders al jaren gaande is en niet valt te stoppen; 
- dat de fractie van D66 met het oog op het behoud van het monumentale zomerhuis en het en-

semble in de vorm van een amendement enkele voorwaarden en beperkingen aan haar goed-
keuring op het voorstel wil verbinden, en wel als volgt: 

 
besluit: 
akkoord te gaan met de voorgestelde bestemmingswijziging, op voorwaarde dat het college toezegt 
en vastlegt dat bij de verdere uitwerking en realisatie van het restauratieplan het ensemble, bestaande 
uit hoofdboerderij, boomgaard en zomerhuis, gerespecteerd wordt en intact zal blijven en er geen 
nieuwe toerit voor het zomerhuis door de boomgaard zal worden toegestaan. 
 
De voorzitter: Het amendement A8 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagin-
gen. Het amendement is reeds vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ondanks de terechte opmerkingen van de heer Druppers 
komen wij ook terug op ons standpunt uit de werksessie. Dit heeft te maken met een aantal zaken in 
het raadsvoorstel die ons op het verkeerde been hebben gezet en waarvan ons naderhand bleek dat 
het toch wat anders in elkaar zit dan wij in eerste instantie ingeschat hebben. 
In lijn met wat wij vanuit de fractie van de PvdA altijd gedaan hebben, zowel in Breukelen, Loenen als 
Maarssen, zijn wij nooit geneigd geweest in te stemmen met extra woningen in het buitengebied. Als 
wij dat de familie Schoonhoven toestaan, moeten wij dat ook aan anderen toestaan. Wij zijn bang voor 
precedentwerking. Dat kunnen ons prachtige buitengebied en de Vechtwegen niet hebben. 
 
Ik geef een korte uitleg waarom wij op het verkeerde been zijn gezet door het raadsvoorstel. In het 
raadsvoorstel wordt gesproken over het actualiseren van het huidige gebruik van het perceel in het 
bestemmingsplan. Mevrouw Zeldenrust legde net al uit dat dit eigenlijk niet het geval is. Het wordt nu 
namelijk niet als woning gebruikt en is ook nooit als eigenstandige woning gebruikt. Er heeft altijd één 
woonbestemming op het ensemble gezeten en nooit twee. Overigens hebben in het hoofdgebouw wel 
twee gezinnen gewoond. 
Het bestemmingsplan is in overeenstemming met het geldende rijks-, provinciaal en gemeentelijk be-
leid, zo staat ergens opgemerkt. Ook dat kunnen wij niet terugvinden. Een extra woning kan volgens 
het geldende beleid in het buitengebied alleen op twee gronden plaatsvinden: 

11
/G

W
14

 

 p a g i n a  1 4  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
8 

ju
ni

 2
0



 

1. een extra woning kan in het hoofdgebouw komen, als daarmee een monumentaal pand behou-
den kan blijven. In dit geval gaat het om een extra woning in het zomerhuis. Dat is iets anders 
dan het hoofdgebouw; 

2. als er meer dan 1000 m³ aan bijgebouwen wordt gesloopt. 
Beiden uitzonderingen zijn hier niet van toepassing. Vandaar dat wij van mening zijn dat wij ons eigen 
beleid moeten toepassen. Wij voelen ons door de formulering in het raadsvoorstel wat op het verkeer-
de been gezet. Later speurwerk heeft dat rechtgezet. Eigenlijk vind ik het nog vervelender dat ook de 
familie Schoonhoven wat op het verkeerde been is gezet. De familie heeft namelijk een akkoord ge-
kregen voor het zetten van de eerste stappen voor het aanvragen van de bouwvergunning en de wij-
ziging in het bestemmingsplan, na overleg met de gemeente: dat is het oude college van de gemeente 
Loenen. Wij kunnen alleen maar hopen – wij vrezen echter dat dit niet helemaal zo gebeurd is – dat er 
destijds wel melding is gemaakt van het feit dat een wijziging van het bestemmingsplan eerst door de 
raad moet. Vandaar dat wij nu een vraag hebben voor onze huidige wethouder. Wij zouden het goed 
vinden als in de procedures die wij met dit soort bestemmingsplannen doorlopen, dit soort zaken op 
een eerder moment in de werksessie worden voorgelegd. Op die manier laten wij niet de inwoners ja-
renlang allerlei dingen in gang zetten die dan wellicht weer kunnen worden herroepen door de raad. 
Kan dit opgenomen worden in de procedures? 
De familie Schoonhoven heeft zich veel moeite getroost om dit goed te onderbouwen, maar helaas 
kunnen wij niet akkoord gaan vanwege de precedentwerking die ervan uitgaat. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Begrijpen de fracties van de VVD en de PvdA dat met hun 
voorstellen ten eerste een onafwendbare ontwikkeling wordt tegengehouden die overal al plaatsvindt 
en ten tweede – dat vind ik het allerbelangrijkste – dat dit prachtige zomerhuis dan naar de knoppen 
gaat? Het is echt het einde van het verhaal als hieraan niet iets gebeurt. Als deze bestemmingswijzi-
ging niet doorgaat, is het onherstelbaar. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp de heer Rehbock heel goed. Ik vind het ook een 
heel sympathiek en heel goed te begrijpen standpunt van de fractie van D66. Mijn vraag is ook: Wat is 
de prijs die wij gaan betalen door een precedentwerking met betrekking tot – in dit geval – een zomer-
huisje dat in een heel slechte staat verkeert en waarbij niet meer zo veel van het oude is te zien? Die 
prijs is voor de fractie van de VVD onaanvaardbaar hoog. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor mevrouw Groenewegen. Zij sprak over het 
in het proces opnemen van het eerder kennisnemen van dit soort zaken. Welke richting wil zij daar-
mee uit? Wil zij dan alle verzoeken zien waarin aan het college wordt gevraagd om medewerking aan 
een bestemmingswijziging of wil zij dan overgaan tot het in de werksessie brengen van conceptbe-
stemmingsplannen? 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik zal eerst reageren op de woorden van de heer 
Rehbock en daarna op de woorden van de heer Noltes. 
In den lande worden op veel plaatsen dit soort zomerhuizen bestemd tot woningen. Deze ontwikkeling 
is gaande en dat ontkennen wij niet. In de oude gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen hebben 
wij volgens mij altijd geprobeerd ons gebied juist zo te houden zoals het nu is. Wij hebben daar altijd 
een conserverend beleid tegenover gezet. Dat betekent dat wij van mening zijn dat wij niet de deur 
moeten openzetten voor een ander beleid. Het feit dat de buren dit soort dingen toestaan, wil niet 
zeggen dat wij dat ook moeten doen. 
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Bertine Oosthoek: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat er een misverstand bestaat bij mevrouw  
Groenewegen. In Breukelen waren wij namelijk wel gewoon dit soort processen toe te staan. Wij be-
grijpen de zorg van de fractie van D66 over een extra toegangsweg. Wij vinden het ook verstandig, 
ook voor toekomstige bewoners, dat er geen verstoring van het vooraanzicht van het ensemble mag 
plaatsvinden. De fractie van het CDA heeft er echter helemaal geen bezwaar tegen dat er twee huis-
nummers komen. Zo waren wij dat in Breukelen ook gewoon. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik had andere informatie van leden van de oude raad 
van Breukelen gekregen. Misschien was daar sprake van een wat wisselend beleid. Daarvan wil ik mij 
echter verre houden. 
Het antwoord is echter ook het antwoord dat ik de heer Noltes wil geven. Wij zijn een nieuwe gemeen-
te. Voor een deel moeten wij ons ruimtelijk beleid nog ontwikkelen; wij moeten met de dertien fracties 
nog bekijken hoe wij daaraan invulling geven. Daarover moeten wij van gedachten wisselen. Op ter-
mijn is dat niet de manier om dat te doen door elk voorontwerpbestemmingsplan in een werksessie te 
brengen. Dan moeten wij volgens mij nog veel vaker gaan vergaderen dan wij nu al doen. Het lijkt mij 
echter wel zinvol om in dit soort zaken, waarin toch wordt afgeweken van een bestemmingsplan en 
waarbij het uiteindelijk een raadsbevoegdheid is om daarover te besluiten, er aandacht aan te beste-
den in een werksessie, maar vooral ook om inwoners die een dergelijke bouwaanvraag doen in een 
heel vroeg stadium erop te wijzen voor welke problemen zij kunnen komen te staan. 
 
De voorzitter: U zou dus eigenlijk graag van tevoren heldere kaders willen meegeven aan het college. 
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het probleem niet zo heel moeilijk is. Als wij 
zulke plannen voorgelegd krijgen, moeten wij stringente voorwaarden formuleren waaronder je iets 
toestaat of waaronder je iets niet toestaat. Daarmee los je het probleem op. Zo hebben wij dat in 
Breukelen ook gedaan. 
 
De voorzitter: Dat zijn de kaders. Misschien moet de wethouder daarop straks ingaan. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Wij missen natuurlijk ook de integrale visie hierin. Wij zien 
dat er een enorme verandering gaat plaatsvinden in het buitengebied. Vanuit de oude gemeente  
Loenen hebben wij een heel erg conserverend beleid gevoerd. Dat hebben wij bewust gedaan. Daar-
om zag de voormalige gemeente Loenen er zo uit zoals de deelgemeente Loenen er nu uitziet. Wij 
willen er wel in meegaan, maar er ontbreekt een visie. Nu nemen wij een incidenteel besluit: ja of nee. 
Dan komen er straks echter 300 andere aanvragen. Voor je het weet ziet het buitengebied er heel an-
ders uit. 
 
De voorzitter: Uw reactie is helder. Ik wil even het rondje afmaken. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 kan zich een heel eind vinden in 
het amendement van de fractie van D66, ware het niet dat ik het een beetje vervelend vind dat er zo 
veel hoofdletters in staan. Dat maakt het voor mij namelijk wat moeilijk leesbaar. 
De heel grote boze boeman die mevrouw Zeldenrust op zich ziet afkomen zie ik niet. Ik ben zelf voor-
malig eigenaar van een woning in het buitengebied, waar geen vermeerdering van burgerwoningen 
was toegestaan. Ik heb daar tien jaar gewoond. Dat is de enige woning geweest en gebleven in dat 
gebied, die erbij is gekomen. Die angst zie ik dus niet zo. Iets lelijks omtoveren naar iets moois en er-
voor zorgen dat mensen ook nog een dak boven hun hoofd krijgen kan gewoon rekenen op onze 
steun, met de aanvullende voorwaarden die de fractie van D66 in haar amendement heeft genoemd. 
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond was eerst ook van plan om 
akkoord te gaan met het voorstel. Wij vinden het amendement van de fractie van D66 echter een wel-
kome aanvulling. Er was namelijk wel een twijfelpunt bij ons. Daarnaast merk ik op dat deze ontwikke-
ling al heel lang aan de gang is, zoals ook in het amendement staat vermeld. Elke week stopt er er-
gens een agrariër. Hij heeft dan een woonhuis met -tig stallen en wat doe je er dan mee?  
Wij moeten een integrale visie ontwikkelen. Daarvoor heb ik in de raad van Loenen al zo vaak gepleit, 
maar het is er nooit van gekomen. Nu ga ik er opnieuw voor pleiten: Laten wij een visie ontwikkelen; 
hoe gaan wij hiermee om? Er moeten kaders worden gesteld. Dat is heel belangrijk en duidelijk voor 
degenen die in een situatie als deze geraken. Het is ooit een zomerhuis geweest, dus wij hebben er 
geen problemen mee dat het wordt afgesplitst en dat er op hetzelfde terrein een gebouw wordt her-
steld en er daarmee ook nog eens een kwaliteitsslag wordt gepleegd en het zomerhuis geschikt wordt 
gemaakt voor bewoning. 
Wij gaan mee met het voorstel, inclusief het amendement van de fractie van D66. Misschien moeten 
wij het ooit met een motie doen, maar wellicht komt het nu ook aan. Laten wij een visie ontwikkelen en 
kaders stellen, zodat duidelijk wordt hoe wij hiermee in de toekomst omgaan. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. In deze discussie is een facet nog niet belicht en dat facet vind ik 
uitermate relevant. Op basis van voortschrijdend inzicht ontspint zich nu een discussie die, als het aan 
mevrouw Zeldenrust zou liggen, moet leiden tot een ander besluit dan de ideeën die in de werksessie 
zijn geventileerd.  
Het gaat hier om een betrouwbare overheid. Ik meen dat de indieners van het voorstel, althans zo be-
grijp ik dat uit de stukken, hiermee al enige tijd doende zijn. Er heeft overleg plaatsgevonden. De 
voormalige gemeente Loenen heeft ingestemd met een principeverzoek. Het onderwerp is besproken 
in de werksessie. Daar is in principe ook ingestemd, met het voorbehoud dat nog één fractie de me-
ning zou verkondigen tijdens deze vergadering. Naar de mening van de fractie van Streekbelangen 
kan het dan ook niet zo zijn dat door voortschrijdend inzicht het idee van de betrouwbare overheid, ten 
opzichte van de burger die iets wil en daarmee al jaren bezig is, wordt ondergraven. Dat wil ik meege-
ven. In dat kader vinden wij het idee van de fractie van D66, zoals neergelegd, een heel goede zaak. 
Wij zullen het amendement steunen. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Het voortschrijdend inzicht vind ik nu juist zoiets moois in 
de politiek, ook voor het debat; dat je niet komt met je meningen en daarbij blijft en je verder naar 
niemand luistert. Het voortschrijdend inzicht vind ik iets moois in onze democratische besluitvorming. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij heeft wethouder Wiersema het in de werkses-
sie duidelijk neergezet. Hij zegt dat er inderdaad een extra woonrecht komt. In feite is dat de overwe-
ging die hier gemaakt moet worden. Het is ondertussen ook duidelijk dat er geen kader is. De vraag 
die nu dus ook voorligt is: Maken wij hier nu wel of niet een ad-hocbesluit van? Het is daarom goed 
dat deze discussie, al dan niet onder het mom van voortschrijdend inzicht, hier gevoerd wordt.  
Mevrouw Zeldenrust geeft volgens de fractie van Duurzaam Stichtse Vecht heel goed weer hoe de 
coalitielijn in elkaar zit: het principe van de groene buffer en geen extra woningen in het buitengebied. 
In feite zou de hele coalitie dat moeten volgen. De coalitie kan dan nog blij en trots zijn ook, want een 
groot deel van de oppositie volgt ook nog. Mooier kun je het eigenlijk niet wensen. 
Het gaat er natuurlijk om dat het buitengebied open en rustig moet blijven. Autonome ontwikkelingen 
zorgen er sowieso al voor dat het aandeel boeren afneemt. Door vrijkomende boerderijen wegens be-
drijfsbeëindiging en wegens schaalvergroting, neemt het aantal burgerwoningen vanzelf al toe. Het is 
volgens mij geen goed idee om dat nog eens kunstmatig te gaan ophogen, zeker niet met een ad-
hocbeslissing.  
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Wellicht is er niet zozeer sprake van een ander besluit dan waarover in de werksessie is gesproken 
– hoewel er in werksessie natuurlijk sowieso geen besluiten worden genomen –, maar is het verstan-
diger en handiger om op dit moment geen besluit te nemen, omdat wij geen kaders hebben. Die 
overweging wil ik ook meegeven aan mijn collega's. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor het college. In de stukken lees ik dat 
dit al speelt vanaf 2009. Een collega noemde net ook al de betrouwbaarheid van het bestuur. In het 
amendement lees ik de stelling dat er geen toerit voor het zomerhuis door de boomgaard zal worden 
toegestaan. Hoe lang is er al sprake van dat hier een nieuwe toerit zou worden gemaakt? Zijn er al 
min of meer garanties afgegeven of is er gezegd: "Dat gaan we doen."? Als wij het nu echt over ad 
hoc hebben en het is verder nooit ter sprake gekomen, ook niet in de vorige werksessie, en wij gaan 
vanavond ineens zeggen dat er geen toerit mag komen, terwijl het al vanaf 2009 speelt, dan wil ik van 
het college graag een wat uitgebreidere uitleg over de situatie, misschien met een datum en tijdlijn. 
Het begint me nu namelijk een beetje te duizelen. Zijn er toezeggingen gedaan? Hoe zit het met de 
toerit? 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks heeft in de vorige periode in Breuke-
len een conserverend beleid gevoerd ten aanzien van het buitengebied. Om die reden zijn wij huiverig 
toestemming te geven, zeker voor nieuwe woningen. Wij vinden echter wel dat er toezeggingen zijn 
gedaan. Voor de betrouwbaarheid van het bestuur geldt: dit is al jaren gaande. Als er toezeggingen 
zijn gedaan, mag je niet zomaar met ad-hocbeleid zeggen dat je het niet meer zo doet.  
Ik ben het helemaal eens met de collega's die zeggen dat wij geen precedentwerking mogen schep-
pen. Wij zijn dan ook voor het voorstel van de fractie van D66 om met het amendement het voorstel 
zo in te perken dat voldaan wordt aan wat werkelijk de bedoeling is en dat er geen precedentwerking 
zal optreden. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik zou graag van de wethouder willen horen hoe hij denkt 
over de vraag in welke mate dit amendement precedentwerking verhindert. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Paul. Hij sprak net over ge-
dane beloften en betrouwbaarheid van de overheid. Als nu blijkt dat die toerit wel is toegezegd en dat 
er wel over is gesproken, maar in de afgelopen tijd niet, zou hij daardoor vanavond geen streep mo-
gen halen, uitgaande van zijn eigen woorden. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Die toerit is niet toegezegd. 
 
De voorzitter: Ik denk dat het goed is, voordat wij hierover een heel debat voeren, dat de wethouder 
hierop straks antwoord geeft. Ik begrijp dat het gaat om voortschrijdend inzicht, maar wij zijn nu de 
werksessie aan het overdoen. Ik verzoek u daarom het debat te bekorten. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt stipt een goed punt aan. Als er toezeggingen 
zijn gedaan, moeten die worden nagekomen. Deze hadden in de werksessie naar voren moeten ko-
men. Er is echter nog geen kader. Het kader moet er dus komen om dit te voorkomen. Wij moeten dat 
in een werksessie doen en niet nu gissen of iets wel of niet is gebeurd. De wethouder kan hierover 
wellicht duidelijkheid verschaffen. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Tegen mevrouw Groenewegen zeg ik: "Het is gelukkig 
1000 m² en geen 1000 m³. Dat is wellicht een hele geruststelling." 
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Dan het voortschrijdend inzicht. Ik betreur het in hoge mate dat in de argumentatie niet het probleem 
van de vrijkomende boerderijen wordt meegenomen. Wanneer je niets doet, zal er verloedering van 
het landschap en verwaarlozing optreden. In den lande zijn voorbeelden waar dat zichtbaar is. 
Hoe kun je over ad-hocbeleid praten als dit al enkele jaren aan de gang is en er al toezeggingen zijn 
gedaan en besluiten zijn genomen? Het gaat dus geenszins om een ad-hocbeleid. 
Dan kom ik bij het amendement van de fractie van D66. In feite is de uitrit een ander aspect dan de 
bestemmingsplanwijziging. Wij moeten dat wel onderscheiden. Uit dien hoofde kan de fractie van de 
ChristenUnie-SGP wel met dit amendement meegaan. Het vergroten van het aantal uitritten valt onder 
een ander beleid. Daarin zijn wij terughoudend. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. In het amendement staat dat de uitrit niet mag worden 
aangelegd door de boomgaard. Dat is iets anders dan dat er geen extra uitrit mag komen. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij nu de wethouder laten reageren op de inhoud van het amendement. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Het is misschien goed om eerst wat helderheid te 
verschaffen omtrent een aantal zaken die een onjuiste beeldvorming geven. 
Er zijn geen toezeggingen gedaan, behalve in die zin dat het college van Loenen heeft gezegd dat het 
college dit onder de omstandigheden een goede zaak vindt en dat het aan de raad zou vragen of de 
raad ook die mening was toegedaan. Dat is de gebruikelijke procedure, los van het feit dat dit wat lan-
ger heeft geduurd, maar daarop heb ik niet zo veel invloed gehad. Er is geen enkele toezegging ge-
daan met betrekking tot de ontsluiting door de boomgaard. Het plan dat nu voorligt laat een ontsluiting 
zien die aantakt bij dezelfde ontsluiting als die van de boerderij. Dit is te zien op de schets. Aan de 
rechterzijde van het ensemble ligt de ontsluiting. Beide ontsluitingen takken aan op één inrit op de 
Klompweg. In de discussie is zelfs gezegd dat als je daarvoor nu één keer groen licht geeft, er straks 
een verzoek komt voor een aparte uitrit en er minder sprake zal zijn van een ensemble en meer van 
een verkaveling en je direct vanaf het zomerhuis naar de Klompweg gaat. Dat laatste moet je niet wil-
len. Het amendement van de fractie van D66 zou daarvoor op zich een oplossing bieden. Dat moet je 
echter wel op een andere manier verankeren in het bestemmingsplan. Het moet dan echt worden ge-
koppeld aan het ensemble. Dat heeft ook te maken met de waterstaatfunctie die aan één kant ligt, 
waardoor er maar één inrit mag zijn. Dat is technisch en dat moet u dan maar even aan ons overlaten 
als het die kant op gaat. 
 
Het ad-hocbeleid. De discussie over het gebruik van zomerhuizen is gevoerd in de voormalige ge-
meenten Maarssen, Loenen en Breukelen. Ik kan mij natuurlijk alleen de discussie in Breukelen herin-
neren, maar deze discussies zouden best eens vergelijkbaar kunnen zijn. Daarom gaat de discussie 
over het punt dat wij geen extra woonruimte willen toevoegen in het buitengebied. Overigens was ook 
de provincie op dat moment nog heel strak in de leer en wilde zij ook geen extra woonruimte toevoe-
gen in het buitengebied. Er werd wel maatwerk toegepast. Het was een 'nee, tenzij'. Wij hebben ge-
probeerd daarvoor een visie en een ruimtelijk beleid neer te leggen. Het is heel lastig. Je moet uitgaan 
van 'nee, tenzij'. Voor die 'tenzij' begint het met de ouders die in het zomerhuis gaan wonen en het 
bedrijf dat wordt overgenomen. Dan ben je ongeveer vijftien jaar verder. Dan overlijdt er iemand. Ver-
volgens is de vraag: Wat gaan wij hiermee doen? Of men vraagt niets en het wordt clandestien be-
woond. Dat is ongeveer de setting zoals het er in deze gemeente nu voor staat. Een behoorlijk aantal 
van de zomerhuizen is volgens mij bewoond. Er wordt niet geïnvesteerd in de gebouwen die leeg 
staan of ze worden gebruikt voor opslag. Dat ziet eruit zoals nu dat zomerhuis er uitziet. 
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In de werksessie heb ik gezegd dat het hier om een positieve vraag gaat: Wat vind je belangrijk? Vind 
je het belangrijk dat in dit geval het zomerhuis wordt opgeknapt, met als uitgangspunt de historische 
waarde? Wij hebben al meer gezegd over de samenstelling daarvan. Of vinden wij het belangrijker dat 
er geen extra woning wordt toegevoegd? Bij die afweging wil ik nog een aantal dingen opmerken. 
Op de plankaart staat met een cijfer 2 aangegeven dat er in het hele gebied twee woningen zijn toe-
gestaan. In het bestemmingsplan staat dat het daarbij gaat om één woning in de boerderij en één wo-
ning in de voormalige zomerwoning, behorende bij de boerderij. De functie is dus wonen, maar in de 
praktijk gaat het om één gezin, dat de ene keer daar woont en de andere keer hier. Ook bij het huidige 
voorstel kun je nog steeds spreken van een ensemble.  
Het college is van mening dat in dit geval de balans doorslaat. Als er nu toestemming wordt verleend, 
wordt de boel weer opgeknapt. Dan zijn we volgens mij uiteindelijk beter af. 
Een aantal keren is de precedentwerking genoemd. Als u vindt dat de beste oplossing is dat er nu 
gewoond mag worden, dan vindt u dat over drie maanden ook in een andere situatie. De afwegingen 
zijn dan precies hetzelfde. Daar ben ik niet zo bang voor. 
 
De voorzitter: Voor de duidelijkheid: Heb ik het goed begrepen dat u zegt dat u het amendement van 
de fractie van D66 wilt verwerken in het bestemmingsplan, maar dan met de juiste techniek? Neemt u 
het amendement dus over? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik neem de inhoud voor 100% over, maar het kan 
leiden tot een andere tekst in het bestemmingsplan. 
 
De voorzitter: Akkoord. De tweede vraag was of u nog een keer in een werksessie met de raad tot 
heldere kaders probeert te komen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Een jaar of vier geleden is mij dat niet gelukt. Ik 
ga nu voor de herkansing. 
 
De voorzitter: De fracties denken wisselend over het punt, dus ik denk dat wij het in stemming moeten 
brengen. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Vanwege de importantie van het onderwerp over ruimtelijke 
ordening verzoek ik om een korte schorsing, zodat wij het amendement van de fractie van D66 kun-
nen bespreken. 
 
De voorzitter: De wethouder heeft aangegeven dat hij het amendement wil overnemen en dat hij het 
op een goede manier wil verwerken in het bestemmingsplan. 
 
Elfride Zeldenrust: Dan kunnen wij nu niet beslissen en ook niet nu voor of tegen het raadsvoorstel 
zijn. 
 
De voorzitter: Er mag kort worden geschorst. Dat lijkt mij geen probleem. De vergadering is geschorst. 
 
Schorsing van 20.56 uur tot 21.02 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
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Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Ik leg een stemverklaring af namens de fractie van de VVD. 
Binnen de fractie zijn wij uiterst kritisch over dit voorstel. Wij zullen het uiterst kritisch volgen. Dat komt 
mede door de stal erachter, die al sinds jaar en dag in gebruik is als onder meer een opstal voor cara-
vans. Onmiddellijk hierna wordt het zomerhuis verkocht. Daar komt die extra woning op. Wij zien dus 
heel veel gevaar in verband met die bedrijfshal. Wij gaan echter mee met het voorstel. Dat komt ook 
door het amendement van de fractie van D66 en het antwoord van onze wethouder dat hij het kritisch 
zal bekijken. Wij willen echter wel gezegd hebben dat wij met grote huivering in ons hart meegaan, 
zodat dit in de notulen is opgenomen. 
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Rehbock, gezien de toezegging van de wethouder dat hij 
de strekking van het amendement verwerkt, maar op de technisch correcte wijze. Trekt u het amen-
dement dan in? 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Nee. Wij willen het amendement graag in stemming brengen, 
omdat het dan in elk geval vastligt. Ik dank de fractie van de VVD voor haar steun voor het amende-
ment. 
 
De voorzitter: Ik breng het amendement in stemming. Op het moment dat de wethouder een toezeg-
ging doet, wordt dit in de notulen opgenomen en ligt het ook vast. U wenst het echter in stemming te 
brengen. Ik wil nu overgaan tot stemming over het amendement en daarna tot stemming over het 
voorstel. 
 
De raad aanvaardt hierna het amendement met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen het 
amendement hebben gestemd de fracties van de PvdA, de Groep Frank van Liempdt DVV en  
Duurzaam Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter: Dan breng ik nu het voorstel in stemming, met inachtneming van het aangenomen 
amendement. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel, met 
de aantekening dat de fracties van de PvdA en Duurzaam Stichtse Vecht tegen het voorstel hebben 
gestemd. 
 
De voorzitter: Wij feliciteren de aanvrager die op de tribune zit. 
 
13. Vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 

Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter: Voordat wij overgaan tot behandeling van dit agendapunt, vraag ik even specifieke aan-
dacht voor onze bode. Een andere bode is plotseling ziek geworden en hij staat er vanavond alleen 
voor. Ik verzoek u hiervoor aandacht te hebben, want hij loopt zich met dit warme weer de benen uit 
het lijf om ons goed te verzorgen. Om ons iets af te koelen, brengt hij straks een ijsje dat wij ondertus-
sen kunnen oplepelen. (Applaus) 
Ik stel voor dat wij ons bij de agendapunten beperken tot de moties en amendementen die zijn aan-
gemeld. Wilt u alleen die indienen en dan ook alleen het dictum? Iedereen kent de strekking namelijk. 
Wij behandelen nu eerst alleen agendapunt 13. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. Bij agendapunt 14 wil ik toch heel kort 
iets zeggen naar aanleiding van de werksessie en de discussie tussen mij en de woordvoerder van de 
fractie van het CDA. Ik heb namelijk het een en ander uitgezocht. 
 
De voorzitter: Daarop komen wij zo terug. Wij behandelen nu eerst agendapunt 13. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Als het goed is, hebben wij het over twee amendementen. Eerst 
over het amendement van de fractie van Maarssen 2000. 
In de eerste plaats gaat het om het in artikel 40 opnemen van de tekst omtrent het vragenhalfuurtje. 
Het moge duidelijk zijn dat wij in het reglement graag het vragenhalfuurtje, maar dan ook echt een 
halfuurtje, opgenomen willen hebben. In de tweede plaats moet er dan vanaf het oude artikel 40 het 
een en ander worden hergenummerd. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
Amendement 1 (Maarssen 2000): reglement van orde voor de raad. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011; 
 
overwegende: 
- dat in het voorliggende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad een zeer belangrijk artikel ontbreekt dat wel is opgenomen in de modelverordening 
van de VNG. Het betreft hier het Vragenuur voor de leden van de raad; 

- dat in de toelichting van de modelverordening staat: 
 "Deze bepaling vormt een invulling op het voorgestelde artikel 155, eerste lid, van de Gemeente-

wet met betrekking tot het vragenrecht. Het is een facultatieve bepaling. Het is aan de raad om te 
bepalen of de instelling van een vragenuur en daarmee het opnemen van een dergelijke bepaling 
in het reglement van orde wenselijk is. Wel kan het vragenuur bijdragen aan een vergroting van 
de betrokkenheid van burgers bij het bestuur: één van de doelstellingen van dualisering. 

 Bewust is er gekozen voor een algemene regeling van het vragenuur. Veelal fungeert de rond-
vraag in de raadsvergadering als een mogelijkheid tot het stellen van vragen. In een dualistisch 
stelsel is het echter niet meer vanzelfsprekend dat de ter zake kundige wethouder aanwezig is. 
Om die reden en omdat het de herkenbaarheid van de controlerende taak van de raad ten goede 
komt, kan hiervoor een aparte gelegenheid gecreëerd worden. De drempel om vragen te stellen 
wordt verlaagd en de media-aandacht voor de lokale politiek kan worden vergroot. In het vragen-
uur krijgt de raad de mogelijkheid over vooraf ingebrachte onderwerpen (leden van) het college 
aan de tand te voelen. 

 Het karakter van het vragenuur verschilt dan ook van het recht van interpellatie. Het recht van in-
terpellatie heeft als instrument een zwaarder politiek karakter. Leden van de raad kunnen aan het 
college inlichtingen vragen over het door hem gevoerde bestuur, voor zover dat niet bij geagen-
deerde onderwerpen aan de orde komt. Raadsleden vragen daarmee leden van het college zich 
te verantwoorden voor het door hen gevoerde bestuur. Het vragenuur kan bijvoorbeeld vooraf-
gaand aan de raadsvergadering worden gehouden. Wel is het voor de herkenbaarheid voor de 
burgers raadzaam om het vragenuur op een vast tijdstip te houden. 

 In het tweede lid is een aanmeldingstermijn van 24 uur voor vragen opgenomen vanwege het feit 
dat wethouders moeten worden uitgenodigd om antwoord te kunnen geven op de vragen van 
raadsleden. Vanwege het minder zware karakter van het vragenuur vergeleken met de interpella-
tie is gekozen voor een aanmeldingstermijn van 24 uur (terwijl voor de interpellatie 48 uur geldt)."; 

 
verzoekt het college: 
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 "Vragenhalfuur raadsleden. 
 1. Na opening van de vergadering is er in aansluiting op het spreekrecht, als bedoeld in arti-

kel 42, een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. In bijzondere 
gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenhalfuur op een ander tijdstip wordt gehou-
den. 

  De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenhalfuur eindigt. 
 2. Het lid van de raad dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, meldt dit onder aandui-

ding van het onderwerp ten minste vóór 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de ver-
gadering bij de voorzitter. 

  Uitsluitend voor dringend actuele zaken kan van dit tijdstip van melding worden afgeweken. 
In die situatie is het mogelijk de melding tot aan het begin van de vergadering te doen, nadat 
de voorzitter hierover is geïnformeerd. 

  De voorzitter kan na overleg met het presidium weigeren een onderwerp tijdens het vragen-
halfuur aan de orde te stellen, indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aan-
gegeven of indien het onderwerp in de vergadering op diezelfde dag aan de orde komt. 

 3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur 
aan de orde worden gesteld. 

 4. De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethou-
ders, voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad. 

 5. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan 
het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. 

 6. Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desge-
wenst het woord om aanvullende vragen te stellen. 

 7. Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij 
aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over het-
zelfde onderwerp. 

 8. Tijdens het vragenhalfuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrup-
ties toegelaten; 

- het oude artikel 40 e.v. te hernummeren; 
- de toelichting aan te passen op deze amendementen en de verwijzingen naar het vergadermodel 

te schrappen. 
 
De voorzitter: Het amendement 1 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagin-
gen. Het amendement is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Graag wil de fractie van Maarssen 2000 alvast een stemverkla-
ring afleggen over het amendement 2 van de fractie van de ChristenUnie-SGP. Wij hebben er in de 
fractie over gesproken. Wij hebben aan ieder lid van de fractie persoonlijk overgelaten wat hij/zij ervan 
vindt. Samen is echter ook vier keer alleen. Wij kunnen concluderen dat de fractie van Maarssen 2000 
tegen het amendement zal stemmen. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft ook een amendement 
ingediend. De heer Noltes refereerde daar al aan. Het gaat over de invoering van het ambtsgebed, 
zoals dat ook in Breukelen het geval was. Het amendement luidt als volgt: 
 
Amendement 2 (ChristenUnie-SGP): reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeente-
raad/het ambtsgebed. 
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besluit: 
- aan artikel 18, na het woord 'quorum' toe te voegen de woorden "en ambtsgebed"; 
- na artikel 18 lid 2 een lid 3 toe te voegen met de volgende tekst: "Na de opening van de vergade-

ring spreekt de voorzitter het ambtsgebed uit." 
 
De voorzitter: Het amendement 2 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagin-
gen. Het amendement is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Het is volgens mij beter dat ik direct inga op het amendement 
van de fractie van Maarssen 2000 over het vragenhalfuur. 
 
De voorzitter: Ik verzoek iedereen om een korte stemverklaring af te leggen, omdat in de werksessie 
al uitgebreid is besproken hoe iedereen hierover denkt. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. In lid 2, de tweede alinea, wordt de mogelijkheid geboden om bij 
dringende actuele zaken een andere procedure te volgen. Wij zien de noodzaak daarvan niet in. Wij 
zouden willen dat het vragenhalfuur alleen maar over actuele en dringende zaken gaat. Als dit tweede 
lid zo in het amendement blijft staan, vanaf "Uitsluitend" tot "geïnformeerd", dan stemmen wij tegen dit 
amendement. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Op het amendement van de fractie van Maarssen 2000 hoef 
ik niet in te gaan, want in de werksessie hebben wij al gezegd dat wij daarin meegaan. In de werkses-
sie hebben wij ook al aandacht geschonken aan het amendement van de fractie van de ChristenUnie-
SGP. De fractie van D66 zal tegen dit amendement stemmen. Ik wil echter nog wel een kleine aanvul-
ling geven. Er wordt verwezen naar de traditie van de gemeenteraad van Breukelen. Het was daar wel 
gebruikelijk om het ambtsgebed uit te spreken voor de officiële start van de vergadering en niet nadat 
de vergadering al gestart was. Dat werd daar op die manier vormgegeven. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Voor de fractie van de PvdA gaat het hier ook om een herhaling 
van de werksessie. Wij zijn voor het amendement van de fractie van Maarssen 2000 en tegen het 
amendement van de fractie van de ChristenUnie-SGP. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Zoals de heer Noltes al zei moet het echt gaan om een 
vragenhalfuurtje. Wij roepen de mensen dan ook op zich te houden aan meer urgente zaken, zodat 
ook echt elke urgente zaak aan de orde komt, in plaats van dat er een half debat wordt gevoerd. Dan 
kan de fractie van de VVD meegaan met het amendement. 
Er zijn zes stemmen van de fractie van de VVD tegen het amendement van de ChristenUnie-SGP en 
er is één stem van de fractie van de VVD voor. 
 
Dik van 't Hof: Mevrouw de voorzitter. In de werksessie heb ik gevraagd om het antwoord en de on-
derbouwing van onze vorige griffier. Dat was zeer summier. Ik schrok eigenlijk, want hij deed er een 
verwijzing bij … 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik dacht dat wij spraken over agendapunt 13. 
 
De voorzitter: Ik zit ook even te zoeken wat de heer Van 't Hof hier precies bedoelt. Heeft u het over 
agendapunt 14? 
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Dik van 't Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb het over de amendementen 3, 4 en 5. 
 
De voorzitter: Deze komen aan de orde bij het volgende agendapunt. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Zoals in de werksessie gezegd, is de fractie van Streekbelangen 
voor het amendement van de fractie van Maarssen 2000 en ook voor het amendement van de fractie 
van de ChristenUnie-SGP. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond gaat mee met het amende-
ment van de fractie van Maarssen 2000 en is tegen het amendement van de fractie van de  
ChristenUnie-SGP. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik ben voor het amendement van de fractie van Maarssen 
2000 en tegen het amendement van de fractie van de ChristenUnie-SGP. 
 
De voorzitter: Ik breng de amendementen nu in stemming. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Voor ons amendement zouden wij graag een hoofdelijke stem-
ming willen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Noltes, voordat ik uw amendement in stemming breng: er was nog een vraag 
van de fractie van de ChristenUnie-SGP. Wilt u daarop nog kort reageren? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wil de heer Boogerd het stuk van "Uitsluitend" tot "geïnformeerd" 
eruit hebben? Volgens mij niet, want hij wil het juist over dringende actuele zaken hebben. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ja, maar dan via de reguliere weg en niet via een aparte proce-
dure voor dringende actuele zaken. 
 
Harry Noltes: Er kunnen altijd dringende actuele zaken zijn waardoor het toch mogelijk moet zijn om 
vragen ook na 12.00 uur in te dienen. Er kan altijd iets dringends en actueels gebeuren. 
 
Jan Boogerd: Kunt u daarvan een voorbeeld geven? 
 
Harry Noltes: Nou ja, ik hoor mijn buurvrouw zeggen een zaak zoals gisteren in Nieuwegein. Ik hoop 
het echter niet. 
 
De voorzitter: Er is gezegd dat het een half uur kan duren, maar als tien fracties vragen indienen, lukt 
dat niet. Ik verzoek u dan met elkaar te overleggen om samen tot een aantal spelregels te komen. 
 
Harry Noltes: Daarmee ben ik het volkomen eens. Wij houden het amendement zoals het is inge-
diend. 
 
De voorzitter: Ik breng nu het amendement van de fractie van Maarssen 2000 in stemming. De stem-
ming gaat gewoon per fractie. 
 
De raad aanvaardt hierna amendement 1 met algemene stemmen. 
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De voorzitter: Ik ga nu over tot stemming over het amendement van de fractie van de ChristenUnie-
SGP. Daarvoor is hoofdelijke stemming gevraagd. 
 
De raad verwerpt het amendement 2 met 21 stemmen tegen en tien stemmen voor. Voor het amen-
dement hebben gestemd Siem Scherpenzeel, Bertine Oosthoek, Maarten Bootsma, Jan Boogerd, 
Dinno de Meer, Renie Vis, Kathalijne de Kruif, Marnix Veldhuijzen, Wim van den Bosch en Rob Roos. 
 
De voorzitter: Nu breng ik het voorstel zelf in stemming. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. 
 
14. Vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de werksessies van 

Stichtse Vecht. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. In de werksessie heb ik met de woordvoerder van de frac-
tie van het CDA een discussie gevoerd over artikel 82 van de Gemeentewet. Ik beweerde dat die be-
paling in de Gemeentewet het zou tegenhouden om parallelle werksessies te houden als niet elke par-
tij zich zou kunnen vertegenwoordigen in die werksessie. Daarin was ik abuis. Ik heb daarover ge-
sproken met de VNG. De VNG heeft mij daarover uitgebreid bericht. 
Overigens heb ik nog een aantal keren gesproken met de VNG, omdat zij de modelverordening aan 
het herschrijven is. Zij wilde wat input. Zij zag namelijk ook dat een aantal punten in hun modelveror-
dening wellicht deuren openen voor ongewenste neveneffecten. Ik heb aan de VNG gevraagd hoe het 
kan dat dan als ik als partij, als er parallelle werksessies zijn, niet vertegenwoordigd kan zijn in een 
werksessie? De VNG zei dat zij daarvoor geen aparte verordening schrijft, maar dat zij dit overlaat, 
net zoals zij aan de raad zelf overlaat, of leden wel of niet aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen 
voordat zij in werksessies worden toegelaten. Het kwam zo ongeveer over alsof de VNG dit overlaat 
aan het gezond boerenverstand van de raadsleden zelf of het wel of niet wenselijk is. De VNG acht 
het onwenselijk, maar gaat het niet opnemen in een verordening. In zoverre moet ik de woordvoerder 
van de fractie van het CDA gelijk geven, in die zin dat hij in technische zin gelijk heeft, daar waar hij in 
pragmatische zin wellicht ongelijk zou krijgen van mij. Dat krijgt hij ook, want het kan natuurlijk niet dat 
je zelf commissielid geweest bent zonder op een kieslijst te hebben gestaan. Mijn vertegenwoordiger, 
de heer Verwaaijen, zit op de tribune en draait al vier jaar lang mee. Eigenlijk zegt hij: "Ik heb het wel 
gedaan, maar ik gun het de heer Verwaaijen niet.” Dat vind ik niet goed en dat vindt de VNG ook niet 
goed. De VNG gaat er echter niets aan doen.  
Ik vraag nog wel aandacht voor de mail van onze interim-griffier, die inmiddels weg is. Hij schrijft in 
antwoord op vragen van de heer Van ’t Hof over de parallelle werksessies zoals die zullen worden 
voorgesteld door de fractie van het CDA, dat wat de rechtspraak betreft – dan komen er letters en cij-
fers, een jurisprudentienummer – het de lijn is dat systematisch uitsluiting van leden van een bepaalde 
fractie uit de commissies – zeg: werksessies – strijd met de wet zal opleveren. Dat vind ik interessant 
en ik denk dat de rest van de raad daarbij toch even moet stilstaan. De interim-griffier die het heeft 
uitgezocht, heeft dus blijkbaar toch wat gevonden. Het staat hier heel summier, maar ik wil er toch wat 
meer van weten. Misschien dat de woordvoerder van de fractie van het CDA er wat meer over kan 
vertellen. Zoals hij namelijk de vorige keer al zei: hij heeft er meer verstand van dan ik. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Als dat zou gebeuren, zou ik graag de alinea die daarvoor staat 
in het mailtje van de heer Van Waes ook in beschouwing willen nemen en niet alleen de rechtspraak 
en de artikelen. Die dingen hebben met elkaar te maken. Er staat namelijk iets lezenswaardigs in die 
alinea daarboven. Laten wij die dan meenemen. 
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De voorzitter: Akkoord, maar nogmaals: dit debat heeft u een aantal malen gevoerd. Ik wil dat niet op-
nieuw doen. Ik wil nu graag overgaan tot het indienen van de amendementen en ik verzoek u alleen 
het dictum voor te lezen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dan heb ik nog het verzoek om amendement 4 onder te verde-
len in 4a en 4b, omdat het om twee amendementen gaat. Eén amendement gaat over artikel 4 lid 4 en 
de andere over artikel 4 lid 5. 
Mijn tweede verzoek is om de amendementen 6 en 7 om te draaien, omdat het een goede gewoonte 
is om het meest ver gaande amendement als eerste te behandelen, zodat - als dit niet wordt aange-
nomen - je altijd nog de mogelijkheid hebt om voor het niet zo ver gaande amendement te stemmen. 
 
De voorzitter: Dat is genoteerd. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik begin met het amendement van de fractie van het CDA. 
Ik kan daarover heel simpel en kort zijn. In de verordening missen wij de verwerking van hetgeen wij 
als raad in de raadsvergadering van maart hebben aangenomen. Daarom hebben wij gemeend dit in 
een amendement te moeten opnemen. 
 
Amendement 3 (CDA): parallelle werksessies 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011; 
 
constaterende: 
- dat deze raad op 8 maart jongstleden heeft besloten het presidium te mandateren om, indien het 

aantal vergaderstukken daartoe aanleiding geeft, parallelle werksessies in te plannen op de dins-
dagavonden; 

 
overwegende: 
- dat dit nog niet duidelijk is verwerkt in de nu voorliggende verordening; 
- dat het nog immer wenselijk is om, indien het aantal vergaderstukken daartoe aanleiding geeft, 

parallelle werksessies in te plannen, omdat het enige alternatief zou zijn dat er op meer avonden 
in de week vergaderd wordt; 

- dat de mogelijkheid tot het hebben van parallelle werksessies voorts faciliteert dat een agenda-
punt dat na de eerste werksessie nog niet rijp blijkt voor besluitvorming in de raad, een week later 
nogmaals geagendeerd kan worden, zonder in te grijpen in de reeds vastgestelde agenda van 
die avond, terwijl in de tussentijd ambtelijk en bestuurlijk gewerkt kan worden aan het betreffende 
agendapunt; 

- dat met deze flexibiliteit voorkomen kan worden dat het agendapunt automatisch doorgeschoven 
moet worden naar een volgende raadsvergadering, hetgeen nodeloos vertragend werkt en de 
zorgvuldige verdeling van agendapunten over het jaar kan doorkruisen; 

- dat de eventuele logistieke problemen met betrekking tot parallelle werksessies kennelijk oplos-
baar zijn in het geval van hoge nood en het ook alleen wenselijk is parallelle sessies te houden in 
geval van hoge nood zoals hierboven omschreven; 

 
besluit: 
aan artikel 10 een vierde lid toe te voegen, luidende: 

"Het presidium heeft de bevoegdheid om, indien het aantal vergaderstukken daartoe aanleiding 
geeft, tegelijkertijd meerdere werksessies te agenderen." 
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De voorzitter: Het amendement A3 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagin-
gen. Het amendement is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Daarnaast reageer ik op de woorden van de heer 
Van Liempdt: dat volgt eigenlijk ook al uit dit besluit. Er staat expliciet in dat, indien het aantal verga-
derstukken daartoe aanleiding geeft er meerdere werksessies kunnen worden ingepland. Volgens mij 
is er nooit enige intentie van welke partij dan ook geweest om daarvan systematisch simultane of pa-
rallelle werksessies te maken. In die zin denk ik dat er geen sprake kan zijn van systematische plan-
ning, maar dus ook niet van systematische uitsluiting. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Meerdere malen heb ik al gevraagd of het legitiem is voor wat 
betreft de werksessies. Ik heb het antwoord van onze vorige raadsgriffier gezien. Ik ben daarvan ge-
schrokken. Al die tijd heeft hij gezegd dat het legitiem was. Daaraan werd gekoppeld een stuk uit 1981 
dat eraan ten grondslag ligt. Ik vind dat dit niet kan; nog steeds niet. Ik zal dus tegen het voorstel over 
de werksessies stemmen. De fractie van het CDA veroorzaakt dat kleine partijen niet kunnen mee-
doen aan parallelle sessies; dat wordt heel erg lastig. Het CDA greep in haar betoog van de vorige 
keer terug op een stuk uit de Tweede Kamer van 1993. Dat is ver voor het duale stelsel. Ik ben er nog 
steeds niet van overtuigd dat hetgeen hier gebeurt legitiem is. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik dacht even dat de heer Van ’t Hof ging vragen waar onze ijs-
jes blijven. Hij had echter iets anders. De eerste rij zit namelijk nog droog. 
 
De voorzitter: Heeft u nog geen ijsje gehad? Wij gaan even informeren. (Hilariteit) 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Wij komen al pratend tot de ontdekking dat het amendement van de 
fractie van Streekbelangen niet officieel op de lijst staat. Wij hebben het wel officieel via de griffie aan-
gemeld en het is ook gekopieerd. Het amendement is echter niet officieel ingediend. 
 
De voorzitter: Wij hebben het amendement ontvangen en zit hier gewoon bij de set. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Is het amendement daarmee tevens al ingediend, evenals het 
amendement van de fractie van Maarssen 2000? Dat is namelijk de vraag. 
 
De voorzitter: Ja. Kunnen wij overgaan tot stemming? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Nee, bij mij was er onduidelijkheid. Er lagen amendementen die 
al waren ingediend, maar er lagen ook nieuwe amendementen. Ze waren wel gekopieerd, maar de 
vraag is of ze al waren ingediend. 
 
De voorzitter: Ja. 
 
Harry Noltes: Ik ga er dan van uit dat ze zijn ingediend. 
 
De voorzitter: Zal ik even noemen welke amendementen ik hier allemaal heb? 
 
Harry Noltes: Als het goed is, gaat het om de amendementen 3 tot en met 7. 
 
De voorzitter: Precies, waarvan amendement 4 bestaat uit 4a en 4b. 
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Mag ik namens de fractie van Maarssen 2000 reageren op de 
ingediende amendementen? 
 
De voorzitter: Gaat het om een stemverklaring? 
 
Harry Noltes: Ja. 
 
De voorzitter: Ja, kort graag. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Als eerste reageer ik op het amendement van de fractie van het 
CDA. Ten eerste achten wij dit amendement overbodig, aangezien al in de raad van 8 maart is beslo-
ten om het presidium te mandateren. Dat staat ook heel duidelijk onder het punt “constaterende”. Het 
besluit is al door de raad genomen om het presidium te mandateren om parallelle werksessies te 
plannen. Ik wil nog wel even kijken naar de overwegingen. Het gaat over het niet duidelijk verwerkt 
zijn in de nu voorliggende verordening. De fractie van Maarssen 2000 is van mening dat dit punt niet 
in deze verordening thuishoort. In artikel 6 van het Reglement van orde voor de raad, dat zojuist is 
vastgesteld, staat dat bevoegdheden van het presidium worden vastgelegd in een afzonderlijke veror-
dening. Volgens mij gaat het daarbij om de verordening op het presidium en hoort het daar thuis, in 
plaats van in deze verordening. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik zou daarop graag heel kort willen reageren. In de ver-
ordening op de werksessie zijn aanmerkelijk meer bevoegdheden van het presidium neergelegd. He-
lemaal onlogisch is het dus niet dat het daarin zou komen te staan. Daarbij moet ‘een verordening’ 
niet worden gelezen als een separate verordening, maar als ‘in een verordening’. Het maakt dan niet 
zo veel uit in welke verordening het gebeurt. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Met alle respect, ik ga de discussie daarover niet meer aan. Dan 
moet de heer Veldhuijzen toch echt artikel 6 lezen. Volgens mij verzint hij ter plekke iets. 
Dan het derde gedachtestreepje onder “overwegende”. Het is leuk en aardig dat niet wordt ingegrepen 
in de agenda van de werksessie. Ik begrijp dat echter niet, want als je iets voor een volgende werk-
sessie wilt plannen, zul je daarvoor toch een agenda moeten hebben. Die agenda moet dus toch ge-
maakt worden. Volgens mij voldoe je niet aan de termijn om de stukken te doen toekomen en volgens 
mij wordt het ambtelijk apparaat ook nog eens extra belast. Wij weten allemaal dat de stukken de laat-
ste tijd wat laat zijn, omdat het ambtelijk apparaat bij sommige dingen meer tijd nodig heeft dan ge-
pland. Dat zal ook na de vakantie het geval zijn. Ik denk dus dat het geen goede zaak is. Ook dat is 
een overweging om het zo niet te doen. 
 
De voorzitter: Ik wil graag één correctie noemen op 'meer tijd nodig dan gepland'. Het betreft een aan-
tal stukken dat te maken heeft met het feit dat wij als nieuwe heringedeelde gemeente pas later kon-
den beginnen met de financiële stukken. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Dat begrijp ik wel, maar ik wil het toch even gezegd hebben. 
Ik vervolg met het vijfde gedachtestreepje onder “overwegende”. De fractie van het CDA gaat uit van 
een kennelijke oplosbaarheid. Ik weet niet waar het CDA die kennelijke oplosbaarheid vandaan haalt. 
Als ik dit zo lees, denk ik: "Het is kennelijk opgelost of oplosbaar." Ik weet niet waarop het CDA dat 
baseert. Als ik dan kijk naar de bevoegdheid, vind ik dat het meer lijkt op een opdracht, omdat het 
CDA zegt dat het allemaal mogelijk moet zijn. Ik ben er reuze benieuwd naar. Al deze punten samen-
vattend, zal de fractie van Maarssen 2000 niet voor dit amendement stemmen. 
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Amendement 4 (Maarssen 2000). 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011; 
 
Amendement 4a: 
 
overwegende: 
- dat de fractie van Maarssen 2000 in de afgelopen maanden principieel menig keer te hoop is ge-

lopen tegen het besluit van de raad van 8 maart 2011 om geen burgerleden toe te staan die niet 
op de lijst van een partij hebben gestaan; 

- dat de fractie van Maarssen 2000 nog steeds van mening is dat het in het belang van het demo-
cratisch functioneren van de raad is dat alle daarin vertegenwoordigde groeperingen gelijk be-
handeld worden en dus (onder andere) recht hebben op de benoeming van burgerleden; 

 
besluit: 
in artikel 4 lid 4 de volgende tekst te schrappen: 
"waarvan is gebleken dat zij bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen voorkomen op de 
kandidatenlijst van de betreffende fractie", zodat artikel 4 lid 4 als volgt komt te luiden: 
“Leden van de werksessies kunnen naast raadsleden ook burgerleden zijn, die voldoen aan de vereis-
ten zoals genoemd in artikel 10, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet en die bereid zijn de eed of belofte 
af te leggen ingevolge artikel 14 van de Gemeentewet en de gedragscode onderschrijven.” 
 
Amendement 4b: 
 
overwegende: 
- dat de fractie van Maarssen 2000 in het verleden al heeft betoogd dat er minimaal vier burgerle-

den benoemd zouden moeten worden; 
- dat de praktijk van de afgelopen maanden heeft bewezen dat dit geen overdreven aantal is; 
- dat als er waarschijnlijk nog een vergaderavond bij komt en de opschaling naar vier burgerleden 

al helemaal geen luxe meer is; 
- dat het feit dat de fractie van de VVD, met zeven raadsleden, het nodig heeft gevonden om twee 

burgerleden te benoemen deze gedachte versterkt; 
 
besluit: 
in artikel 4 lid 5, het woord “twee” te schrappen en te vervangen door het woord “vier”, zodat artikel 4 
lid 5 als volgt komt te luiden: 
“Per fractie kunnen maximaal vier burgerleden benoemd worden”. 
 
De voorzitter: Het amendement 4 is voldoende ondertekend en maakt derhalve deel uit van de be-
raadslagingen. Het amendement is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Amendement 5 (VVD). 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011; 
 
besluit: 
Artikel 19, artikel 20 en artikel 21 te schrappen uit de Verordening. 
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Amendement 6 (Maarssen 2000). 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011; 
 
overwegende: 
- dat binnen een thema van een werksessie soms uiteenlopende onderwerpen worden behandeld; 
- dat fracties vaak een portefeuilleverdeling maken op basis van de expertise van werksessieleden; 
- dat het wisselen van deelnemers onnodig tijd in beslag neemt en een onnodig grote inspanning 

vraagt van de notulist; 
 
besluit: 
artikel 4.1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de werksessies te wijzigen in: 
"Aan een werksessie als bedoeld in artikel 2 nemen, per thema, maximaal twee leden per fractie deel. 
De raads- en burgerleden kunnen naar eigen inzicht van de fracties binnen een thema worden ingezet 
als spreker per onderwerp." 
 
 
Amendement 7 (Streekbelangen). 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011; 
 
overwegende: 
- dat binnen een thema van een werksessie soms uiteenlopende onderwerpen worden behandeld; 
- dat fracties vaak een portefeuilleverdeling maken op basis van de expertise van werksessieleden; 
 
besluit: 
artikel 4.1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de werksessies te wijzigen in: 
"Aan een werksessie als bedoeld in artikel 2 neemt één lid per fractie deel. De raads- en burgerleden 
kunnen naar eigen inzicht van de fracties worden ingezet als spreker per thema, echter wisselingen 
van sprekers binnen een thema zijn toegestaan." 
 
De voorzitter: De amendementen zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslagin-
gen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik kan kort zijn over het amendement 5. Ik dwaal even af naar 
mijn rol als voorzitter van de werksessie. Ik weet niet of dat mag, maar ik doe het stiekem toch. Ik wil 
het toch gezegd hebben; ik kan er niets aan doen. Volgens mij is het niet handig om de artikelen 19, 
20 en 21 te schrappen uit de verordening. Ik kan mij voorstellen om met één termijn te werken en ver-
volgens het debat te laten plaatsvinden. Ik heb laatst bij een voorstel echter gezien dat als je het debat 
eerder inzet, er gelet op de tijd die beschikbaar is, een aantal fractieleden niet aan bod komt. Dan is 
het heel jammer dat je als voorzitter moet besluiten, als de tijd voorbij is, om het agendapunt door te 
schuiven naar een volgende werksessie. Dat lijkt mij niet de bedoeling. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Daar is juist de technisch voorzitter voor bedoeld, om er-
voor te waken dat alle werksessieleden aan het woord komen. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat u van mening verschilt en dat wij er een punt achter zetten. 
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Het is heel erg moeilijk zonder een tijd te stellen om om 23.00 
uur klaar te zijn. Dat kan mevrouw De Kruif aan haar collega vragen. 
Dan het amendement van de fractie van Streekbelangen. Op zich is het een sympathiek voorstel. Wij 
hebben er echter veel moeite mee. Volgens mij hebben wij bij het vaststellen van het vergadermodel 
besloten dat wij per thema zouden wisselen. Nu wordt hier gevraagd om het wisselen van sprekers 
binnen een thema. Het lijkt ons dat dit erg rommelig overkomt. Ik kijk altijd stiekem naar de notulist die 
dan altijd met zijn karretje moet rondrennen om de juiste naam in de juiste vakjes te zetten. Het 
amendement is op zich dus sympathiek. Enerzijds kunnen wij er misschien wel mee instemmen, maar 
wij hebben het toch wat strikter willen neerzetten in amendement 7. Wij stellen voor dat wij dan graag 
maximaal twee leden per fractie in een thema willen, zodat zij onderling binnen het thema kunnen 
wisselen van onderwerp. Dan hoeft er echter niet gewisseld van setting. Zij zitten dan gewoon naast 
elkaar en zij kunnen afstemmen wie welk onderwerp per thema neemt. Dat scheelt wisselingen en het 
verschuiven van bordjes. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. De heer Noltes bedoelt dus 26 werksessieleden te hebben 
in één werksessie? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Met het voorstel van de fractie van Streekbelangen komen er 
misschien wel meer werksessieleden aan bod. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de PvdA is tegen amendement 3 van het CDA. 
Wij denken dat als je dit wilt, dit toch al zou kunnen. Wij vinden het amendement dus overbodig. 
Wij zijn voor de amendementen 4a en 4b van de fractie van Maarssen 2000. 
Amendement 5 van de VVD: wij denken dat het verstandiger is om wel met termijnen te werken. Mijn 
ervaring in de werksessies is dat als er niet met termijnen wordt gewerkt, het wat rommelig wordt en 
er nogal veel herhalingen plaatsvinden, hetgeen ten koste gaat van de tijd. Je moet een beetje kijken 
naar de toeschouwers op de tribune: Kunnen zij het nog wel volgen? Wij zijn tegen dit amendement 5. 
Wij zijn voor het amendement van Streekbelangen. 
Wij zijn tegen het amendement 7 van Maarssen 2000. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht is voor amende-
ment 3, vanwege de implicatie dat als je dit amendement aanneemt, elke partij in de gelegenheid 
moet worden gesteld om aan parallelle sessies deel te nemen. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Het is een punt waar het elke keer weer om draait en dat elke 
keer terugkomt: het gaat om de capaciteit. Er wordt constant geroepen dat de eenmansfracties geen 
capaciteit hebben en dat zij niet weten hoe zij het moeten doen en zij beroepen zich op het democrati-
sche grondrecht. De heer Van der Kaaij heeft laten zien hoe het moet. Hij heeft binnen de regels van 
een kieslijst een burgerlid gevonden. 
 
De voorzitter: Ja, maar dat is een heel andere discussie. Wij zijn nu bezig met de stemverklaringen. 
 
Fred Westra: Ik wilde het toch even gezegd hebben. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Dank voor het compliment van de heer Westra. Mijn stem 
blijft echter voor, vanwege de implicatie dat dan elke partij in de gelegenheid gesteld moet worden om 
aan een parallelle werksessie deel te nemen. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik weet dat ik niet mag interrumperen, maar volgens mij is het-
geen de heer Van der Kaaij zegt heel erg onjuist. 
 
De voorzitter: Mijnheer Druppers, u heeft hierover herhaaldelijk gedebatteerd. Wij zijn nu bezig met de 
stemverklaringen en niet met het debat. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het is niet mijn bedoeling om willens en wetens iets on-
juists te beweren. 
De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht is ten aanzien van amendement 4 voor het schrappen van 
artikel 4 lid 4. Dat ligt in lijn met de stemverklaring over amendement 3. Ook ben ik voor de wijziging in 
artikel 4 lid 5. 
Ik ben heel erg tegen het amendement 5 van de VVD, in verband met de huidige ervaring. Er kan vrij 
gesproken worden, het debat komt niet van de grond en er komen vooral multi-monologen en vraag- 
en antwoordspelletjes tussen werksessielid en portefeuillehouder en men loopt uit in tijd. Dat zijn vrij 
veel zware argumenten om hier tegen te zijn. 
Wij zijn voor het amendement van Streekbelangen, hoewel het begrip 'thema' volgens mij niet gedefi-
nieerd is. Het is dan onduidelijk waar je precies voor stemt. Dat is echter voor de juristen. 
Wij zijn tegen amendement 7, omdat het hier om een overbodige beperking gaat. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Ik leg een korte stemverklaring af en geef een korte toe-
lichting op ons amendement. 
Het amendement van het CDA over de parallelle werksessies in het geval van hoge nood is duidelijk. 
De fractie van de VVD is absoluut van mening dat dit in het reglement en in de verordening thuishoort. 
Anders kun je het niet regelen. Wij zijn dus voor dat amendement. 
Het amendement 4a en 4b van Maarssen 2000. Er is al zo veel over gesproken. Ik vind het bescha-
mend dat dit amendement opnieuw is ingediend. Er is al een aantal raadsbesluiten over genomen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Met alle respect: ik vind dit erg. Vanavond stellen wij de verorde-
ning vast. Het is dus vanavond de taak om de amendementen in te dienen. Mevrouw De Kruif kan het 
dus niet beschamend noemen. 
 
De voorzitter: Het was bekend dat dit amendement werd ingediend. 
 
Harry Noltes: Ik vind dat het woord beschamend moet worden teruggenomen. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Mag ik daarop ook reageren? 
 
De voorzitter: Nee, wij doen geen interrupties meer. Het gaat nu om de stemverklaring. Er moet echt 
een stemverklaring worden afgelegd, waarbij wordt beargumenteerd waarom u voor of tegen bent. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn tegen het amendement 4a en 4b. 
Dan het amendement van de fractie van de VVD. Op 8 maart heeft de raad het vergaderstelsel vast-
gesteld. Voorafgaand aan dat vergaderstelsel zijn wij naar de politieke markten in Amersfoort en  
Almere geweest. Wij hebben allemaal gezien hoe het werkt. Daar werkt het op een losse manier en 
niet met termijnen. Daarover waren wij allemaal positief. Dat is vastgesteld op 8 maart, maar het staat 
niet in de verordening. Vandaar dat dit amendement op tafel ligt. 
Wij zijn voor het amendement 6 van Streekbelangen.  
Wij zijn tegen het amendement 7 van Maarssen 2000. Wij vinden 26 werksessieleden echt te veel. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik ben voor amendement 7, omdat dit juist een verruiming 
betekent. Dan hoef je niet meer te wisselen, mijnheer Van der Kaaij. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik bedoelde dat het een overbodige versterking is ten op-
zichte van amendement 6. 
 
De voorzitter: Er mogen geen interrupties plaatsvinden. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Overigens ben ik ook voor amendement 6, voor amende-
ment 5 en voor het amendement 4a en 4b. Mocht amendement 4 worden aangenomen, dan zou ik 
zelfs kunnen meegaan met het amendement van het CDA. Als dat amendement echter niet wordt 
aangenomen, kan ik daarin uiteraard niet meegaan. Ik wil nog opgemerkt hebben dat ik het bescha-
mend vind dat wij hierover niet het debat kunnen voeren, maar wel over een onderwerp dat ook in de 
werksessies is besproken, namelijk het plan in Tienhoven dat hier in de raad uitgebreid besproken is. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Streekbelangen legt een stemverklaring af over het 
amendement van het CDA. De fractie heeft meermalen aangegeven fracties die niet in de gelegen-
heid zijn burgerleden in werksessies te laten benoemen niet extra in de problemen te willen brengen. 
Wij hebben echter reeds in de raadsvergadering van 8 maart jongstleden ingestemd met het verga-
dermodel, waarin ook de mogelijkheid tot parallelsessies is genoemd. Deze zin is weggevallen in het 
reglement van orde. Het gaat dus niet om iets nieuws, maar om het herstellen van de originele tekst. 
Mede gelet op het feit dat het niet om een structurele, maar om een noodmaatregel gaat en het feit 
dat het vergadermodel binnen een jaar wordt geëvalueerd, zal onze fractie voor dit amendement 
stemmen. 
Het amendement 4 van Maarssen 2000: wij zijn voor het deel 4a en tegen het deel 4b. 
Wij zijn voor het amendement 5 van de VVD. 
Wij zijn duidelijk ook voor ons eigen amendement 6. 
Het amendement 7 van Maarssen 2000: in tegenstelling tot wat er werd gezegd dat ons amendement 
waarschijnlijk nog meer leden in de werksessies tengevolge zou hebben, kan ik zeggen dat dat niet 
waar is. Het is of, of. Bij ons blijven er gewoon altijd dertien woordvoerders en geen 26. Daarom 
stemmen wij tegen dit amendement. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 wil geen stemverklaring afleggen, om 
maar snel te mogen stemmen. 
 
De voorzitter: Daar lijkt het me nu het moment voor. Ik wijs er nog op dat de nummering van de 
amendementen 6 en 7 veranderd is. 
 
De raad aanvaardt amendement 3, met de aantekening dat de fracties van Maarssen 2000, de PvdA, 
Breukelen Beweegt en de Groep Frank van Liempdt DVV geacht worden te hebben tegen gestemd. 
 
De raad verwerpt amendement 4a. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van de VVD, 
het CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP. 
 
De raad verwerpt amendement 4b. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van de VVD, 
het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie-SGP en Streekbelangen. 
 
De raad aanvaardt amendement 5. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van  
Maarssen 2000, de PvdA, Breukelen Beweegt en Duurzaam Stichtse Vecht. 
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De raad verwerpt amendement 6. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, Breukelen Beweegt, de ChristenUnie-SGP, de VVD, het CDA, Streekbelangen en D66. 
 
De raad aanvaardt amendement 7. Tegen het amendement heeft gestemd de fractie van Maarssen 
2000. 
 
De voorzitter: Wij gaan nu over tot stemming over het geamendeerde reglement van orde. Wenst ie-
mand nog een stemverklaring af te leggen? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik wens tegen het voorstel te stemmen. 
 
Dik van 't Hof: (zonder microfoon) 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij gaat het hier niet om het reglement van orde, maar 
om de verordening op de werksessies. Voordat wij een reglement van orde voor de werksessies vast-
stellen en het na de vakantie niet willen overdoen, graag de volledige benaming. Wij zijn tegen het 
voorstel. 
 
De voorzitter: Ja, dit gaat om de werksessies. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel, met 
de aantekening dat de fracties van de Groep Frank van Liempdt DVV, Breukelen Beweegt en  
Maarssen 2000 geacht worden tegengestemd te hebben. 
 
15. Vaststellen van de Voorjaarsnota 2011. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk dat er 
wordt bezuinigd naar draagkracht. Dat is de kop van ons verhaal. 
Daar het een startpunt is op weg naar de meerjarenbegroting 2012 - 2015, zien wij deze nota als een 
tussenfase die veel informatie geeft over de huidige stand van zaken. Er zijn wel nieuwe beleidsinten-
ties meegenomen, waarvan de grondlegger het coalitieprogramma 2011 - 2014 is. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat we alles wat ons nu voorgesteld wordt direct accorderen; altijd kritisch blijven is ons 
motto. 
Aangezien we nog niet precies weten hoe de harmonisatie in vele onderdelen zal uitpakken, is het 
moeilijk om nu definitief te oordelen. Ook weten we nog niet precies hoe de bijdragen van het Rijk de 
komende jaren zullen zijn en hoe de overdracht, bijvoorbeeld met name financieel, zal verlopen voor 
de jeugdzorg. 
Het jaarlijks voorlopig oplopende tekort vinden wij zorgelijk. We zullen als raad zorgvuldig moeten be-
sluiten waar we geld aan uitgeven, dan wel waarvoor wij het geld bestemmen. Aan franje oftewel luxe 
hoeven we voorlopig niet te denken. Dit strekt zich uit van de koek en zopie tot de niet direct nodige 
investeringen. Het is goed dat het college ook naar de eigen organisatie kijkt, waar nog heel wat te ha-
len valt. In de komende jaren zal het stellen van prioriteiten een speerpunt zijn. 
 
Het betrekken van de inwoners om met bezuinigingsvoorstellen te komen vinden wij heel positief. Ho-
pelijk komen er veel bruikbare voorstellen uit voort. Ik noem een voorbeeld: wij hopen dat de realisatie 
van het MFA binnen de geplande € 16.993.447,-- zal blijven. Aan een doemscenario van elke keer € 1 
miljoen erbij willen wij niet denken. 
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Het Vechtse Verbond zal zich inspannen om met voorstellen te komen die een bijdrage leveren aan 
de vermindering van de eventuele oplopende tekorten. Wel zijn wij van mening dat bij verder doorge-
voerde bezuinigingen de zwakkeren in onze samenleving optimaal gespaard moeten worden. Zij die 
minder krijgen en meer moeten betalen worden dubbel gepakt. Daar zijn wij tegen. 
We kunnen wel keuzes maken. De afbouw van subsidies in de sport zal uiteindelijk meer kosten van-
wege daardoor toenemende kosten van geneeskundige zorg voor jong en oud. Bewegen is belangrijk 
om het lichaam gezond en daardoor fit te houden. Korten op openbaar vervoer en regiotaxi’s zal ou-
deren en minderdraagkrachtigen eerder in een isolement brengen. Als het zo doorgaat dreigt een 
kloof in de samenleving, om te beginnen in onze samenleving van Stichtse Vecht. Dat moeten wij met 
z’n allen niet willen en wij zullen onze verantwoording moeten nemen naar evenredigheid. Dat zijn we 
verplicht naar onze inwoners toe. 
De fractie van Het Vechtse Verbond kan akkoord gaan met de voorjaarsnota. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 kan deze voorjaarsnota toch niet 
los zien van een aantal andere stukken die wij hebben ontvangen. Wij zien in deze voorjaarsnota ge-
nerieke kortingen, waarbij wij denken dat dit niet had gehoeven. Er worden groepen getroffen die we 
hadden moeten vrijstellen. De kaasschaaf is voor ons geen methode om kortingen toe te passen. 
Verder moeten in de financiële heroverwegingen nog veel zaken uitgezocht worden. De fractie van 
Maarssen 2000 zal niet instemmen met deze voorjaarsnota. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ook ik zal niet instemmen met de voorjaarsnota. Wij als 
liberalen hebben altijd en in diverse betogen geroepen dat er geen kaasschaafmethode moet worden 
toegepast, maar dat er gewoon duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Daarmee kom je er wel. In 
deze voorjaarsnota wordt gebruik gemaakt van de kaasschaafmethode. 
Het is maar een detail, maar het verbaast mij echt dat de verenigingen een brief krijgen over 7,5% die 
zij minder krijgen en met de zin dat zij geen nieuwe verplichtingen mogen aangaan, omdat het onbe-
kend is wat er gaat gebeuren. Het college bestelt echter wel een zeil voor een zeilboot van € 6.000,--. 
Met dat geld hadden wij ook iets anders kunnen doen. Als overal 7,5% vanaf wordt gehaald en er 
geen nieuwe verplichtingen mogen worden aangegaan, doen wij dat soort dingen in het vervolg ook 
niet meer. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van de VVD is zich uiteraard volledig bewust 
van de noodzaak van bezuinigingen, maar ook van de negatieve effecten die dit gaat hebben voor on-
ze inwoners. Wij zouden het liefst wachten tot de strategische heroverwegingen, voordat wij de bezui-
nigingen doorvoeren. Helaas hebben wij die tijd niet. Gezien de urgentie kunnen wij ons vinden in de 
generieke maatregelen die nu worden aangekondigd. Nogmaals: ondanks het feit dat ook wij liever de 
tijd hadden gehad om eerst de strategische heroverwegingen af te wachten en daarna de begroting 
voor 2012. Dat kan echter simpelweg niet. Dat is ons meermalen duidelijk gemaakt en dat accepteren 
wij. De fractie van de VVD kan instemmen met deze voorjaarsnota. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Om te beginnen een technische vraag. In de eerste zin van het 
raadsvoorstel staat: “De Voorjaarsnota 2011 vast te stellen en in te stemmen met”. Dat lijkt een beetje 
dubbelop. Ik vind het in elk geval bijzonder. Overigens zal de fractie van de PvdA beide niet willen 
doen. Dat wil niet zeggen dat wij het niet eens kunnen zijn met een aantal punten achter de gedachte-
streepjes daaronder, zoals het eerste punt. Het tweede punt lijkt ons niet meer aan de orde, aange-
zien het collegeprogramma op een later moment wordt behandeld bij de heroverweging en ik meen 
ook bij de kaderstelling die in september nog volgt. 
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Wij gaan niet akkoord met de tekst achter het achtste gedachtestreepje over de subsidie. Het spreekt 
voor zich dat wij daartegen toch wat anders aankijken. Wij hebben daarover al eerder een voorstel in-
gediend. Wij zullen daarmee mogelijk terugkomen tijdens de kaderstelling in september. 
Wij vinden dat de tekst bij het laatste gedachtestreepje op dit moment niet zo erg lijkt te kloppen. Ik 
ben daarmee misschien wat laat. Ik kom daarop apart terug. Wij kunnen ons er niet helemaal in vin-
den. Ik wijs erop dat in tegenstelling tot wat in dit stuk staat dat, als de punten worden opgeteld, dit 
leidt tot bijna € 1 miljoen en niet tot de gemelde € 1,5 miljoen. Ik begrijp niet hoe dat komt. Wij zullen 
hierna nog wel even checken hoe het zit. Verder vinden wij dat met betrekking tot de schaalsprong 
misschien wel te veel in de marges zit voor wat betreft de ruimte in onze gemeentelijke begroting. 
 
Ik spreek complimenten uit voor het voortvarende beleid dat in deze nota staat vermeld; dat is prima. 
Wij maken ons echter in toenemende mate zorgen over zaken als de subsidie voor het wijkgericht 
werken en het vrijwilligersbeleid. Wij schuiven nu een aantal zaken door naar de heroverweging. Dat 
lijkt wel begrijpelijk, maar het komt er dan toch wel een beetje op aan hoe en waarop zal worden be-
zuinigd. 
Een van de zaken, die ik toch wil noemen, is dat daar nog veel moet gebeuren. Er zitten enorme be-
dragen in, waarvan wij vinden dat deze snel en nog sneller dan nu, moeten worden opgelost. Je kunt 
namelijk niet goed aan de burger uitleggen waarom hij minder subsidie zal krijgen, terwijl de organisa-
tie verder moet worden afgeslankt. Dat blijft toch wel een belangrijke politieke boodschap van ons. De 
efficiency die het college heeft toegezegd, is te laag. Juist in de organisatie valt nog veel geld te ver-
dienen. Wij menen dat daaraan harder moet worden getrokken. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks heeft zich gebogen over al deze 
maatregelen. Wij kunnen in elk geval zeggen dat wij zeker blij zijn met de voortvarendheid waarmee 
dit tot stand komt. Wij zijn er echter niet blij mee dat veel zaken naar het einde van het jaar worden 
geschoven en dat wij de burgers vertellen dat wij gaan korten op subsidies, terwijl we de zaken nog 
niet goed op orde hebben. Wij begrijpen hier in deze zaal natuurlijk heel goed wat er nog moet gebeu-
ren en wij staan positief ten opzichte van de voorjaarsnota, maar wij vinden wel dat er prioriteiten 
moeten worden gesteld. Dat is hier nog niet gebeurd. De prioriteiten moeten zijn het ontzien van de 
zwakkeren, zoals wij dat ook in de werksessies genoemd hebben. Het openbaar vervoer moet worden 
gestimuleerd. Een nieuw beleid kan hier om allerlei redenen nog niet geformuleerd worden; dat begrij-
pen wij. Wij zullen echter zeer kritisch blijven over de periode van de strategische heroverweging om 
te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Wij denken ook dat de organisatie beter op poten 
moet worden gezet en dat daar veel uit is te halen. Wij begrijpen dat dit nog niet kan worden verwerkt 
in deze voorjaarsnota en in alle stukken die wij hebben. Daarom zullen wij toch - met de nodige kant-
tekeningen - voor deze voorjaarsnota stemmen. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats maak ik gebruik van de gelegenheid een com-
pliment te geven aan de wethouder en de ambtelijke organisatie voor de snelle en adequate beant-
woording van een enorme hoeveelheid vragen. Hoewel van tevoren niet afgesproken en geoefend, 
kan Streekbelangen zich geheel vinden in de kanttekening die de heer Masteling heeft gemaakt. Wij 
stemmen dus ook in met de voorjaarsnota. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik kan het heel kort houden en gelijk een soort stemverklaring 
afleggen. Wij gaan akkoord met de voorjaarsnota, met uitzondering van de stelselwijziging die erop 
neerkomt dat de kosten van de kwijtschelding uit hoofde van het minimabeleid verrekend worden met 
de tarieven. In de werksessie hebben wij er uitgebreid over gesproken. Dit punt willen wij markeren. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het is al meer opgemerkt: de voorjaarsnota staat natuurlijk 
niet los van heroverwegingen en de opbouw van de nieuwe gemeente. Er moeten keuzes worden 
gemaakt en er moet geen kaasschaafmethode worden toegepast. Het maken van keuzes biedt kan-
sen, met name voor duurzame ontwikkeling, zowel voor mensen als voor milieu, maar ook voor de fi-
nanciële kant. Ik heb het voorbeeld al een keer genoemd: een windturbine in een dorpje in Noord-
Holland houdt daar het zwembad en dorpshuis draaiende. Het mooie in ons gebied is dat hier ook 
nieuwe ontwikkelingen aan komen voor visieontwikkeling en mogelijke realisatie van windturbines, 
voor zowel de provincie Utrecht als voor maatschappelijke organisaties zoals de Natuur en Milieufede-
ratie Utrecht. Ik kijk daar al naar uit. 
Naast het feit dat er gekeken wordt naar bezuinigingen, zou er ook meer moeten worden gekeken 
naar de mogelijkheid om inkomsten te genereren. Op dit punt mis ik een beetje dat het te weinig inter-
actief is, dat er te weinig samen met inwonersorganisaties wordt gedaan en vooral dat er geen trans-
parante communicatie is, met name bij het ‘debat’ dat wij over de Wmo hebben gevoerd. Om die re-
den ben ik tegen het voorstel. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Alles afwegende kan de fractie van Breukelen Beweegt voor 
deze voorjaarnota stemmen.  
Er wordt 7,5% korting gevraagd van alle burgers. Wij willen in de komende tijd wat meer het accent 
gelegd zien op het feit dat het meeste geld valt te winnen in de ambtelijke organisatie, ondanks dat dit 
lastig is te realiseren. Wij vinden hetgeen nu staat aangegeven matig. Anderzijds vinden wij het een 
beetje vreemd dat het college Wijken en Kernen voor alles probeert op te zadelen met vrijwilligers en 
dat het college aan de andere kant met subsidies heel veel vrijwilligers buiten spel zet. Ik kan mij heel 
goed vinden in de woorden die de heer Van Liempdt zei over de boot. Als dat nieuw beleid is, vinden 
wij het heel slecht gekozen en een slechte timing, net voor deze nota. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Er zijn niet zo veel vragen gesteld. Ik heb er wel be-
hoefte aan om terug te komen op een paar punten. Overigens mag ik met tevredenheid constateren 
dat er toch een behoorlijke steun bestaat voor deze voorjaarsnota. Voor alle duidelijkheid: de reden 
dat wij deze maatregelen hebben moeten treffen en hebben moeten voorstellen bij deze voorjaarsnota 
is om de begroting voor 2012 sluitend te krijgen. Ik refereer aan de woorden van de heer Masteling. 
Hij zei: “Liever hadden wij nu al een brede strategische heroverweging gehad.” Die mening delen wij 
volgens mij allemaal. Nog belangrijker vinden wij dat de strategische heroverweging op een zorgvuldi-
ge en goed doordachte manier plaatsvindt. Daarvoor is tijd nodig. Op het moment dat wij te laat be-
slissingen zouden nemen over de financiële maatregelen voor 2012, dan redden wij 2012 al niet meer. 
Nu moeten wij dus helaas noodgedwongen een aantal maatregelen treffen om 2012 dekkend te krij-
gen. Wij zijn er allemaal bij gebaat om problemen niet voor ons uit te schuiven en om geen geld inci-
denteel of uit reserves te moeten gaan halen. Ja, het is een noodgreep; het is een noodzakelijke 
noodgreep. Het geeft ons allen de tijd om een goed doorwrochte en verantwoorde strategische en in-
teractieve strategische heroverweging te laten plaatsvinden. Dit zeg ik als reactie op de woorden van 
de heer Van der Kaaij. 
De tijd ontbrak ten enenmale om voor de maatregelen die worden voorgesteld in deze voorjaarsnota 
het op een interactieve wijze samen met de inwoners en het maatschappelijk middenveld – hoe lelijk 
het woord ook is – aan te pakken. 
Een aantal keren is gezegd dat de kaasschaafmethode niet zo prettig is. Om de begroting voor 2012 
dekkend te krijgen, was dit een van de weinige beschikbare mogelijkheden. Pak het echt als een mid-
del om de begroting voor 2012 sluitend te krijgen, om vervolgens tijd te krijgen om op een doordachte 
manier naar 2013 en verder te gaan. 
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Door een aantal fracties is opmerkingen gemaakt over de wens om wat sneller en krachtiger ingrepen 
in de eigen gemeentelijke organisatie te zien. Ik maak u erop attent dat deze organisatie zojuist voort-
komt uit de fusie, met de bijbehorende sociale plannen en sociale statuten. Wij hebben naar onze me-
ning nogal forse maatregelen getroffen voor wat betreft ingrepen in de gemeentelijke organisatie. Het 
zijn efficiencymaatregelen. Er zit ook een nogal duidelijke taakstelling in, die oploopt van 2, 4, 6 tot 8% 
korting op de gemeentelijke salarislasten en de formatie. Dat is nog exclusief de consequenties die 
een eventuele kerntakendiscussie op de personele omvang zal hebben. Dat is behoorlijk ambitieus en 
is passend binnen de mogelijkheden die wij nu hebben. Wij hebben al eens gezegd dat wij nog volop 
in het afwikkelen van de fusie zitten. Je kunt wel zeggen dat het sneller moet, maar het moet ook kun-
nen. Daarnaast is er nog de werkgeversverantwoordelijkheid om op een zorgvuldige wijze met onze 
medewerkers om te gaan. Hier zit dus een behoorlijke ambitie in. U kunt ervan uitgaan – dat hebben 
wij al eerder aangegeven in een werksessie – dat als wordt overgegaan tot een vacaturestop, dit be-
tekent dat elke afwijking daarop door het college met een loodzware procedure benaderd zal worden. 
Je kunt namelijk niet per definitie alle vacatures niet opvullen. Dat zult u allen begrijpen. 
Ik hoop de gedachte dat hier nu ineens veel ruimte verborgen zit in de ambtelijke organisatie weg te 
nemen. U kunt ervan op aan dat wij al het mogelijke zullen doen binnen de grenzen van wat verant-
woord is – wij hebben namelijk ook een aantal taken uit te voeren voor onze inwoners –. Daarbij heb-
ben wij een aantal stevige ambities geformuleerd. 
 
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de bedragen uit de benutte schaalsprong. Ik nodig 
haar graag uit om daarover in de komende tijd van gedachten te wisselen. Misschien lukt dat net na 
mijn vakantie, want dan hoef ik hem niet uit te stellen. 
Een aantal fracties heeft gezegd dat zij zich wat zorgen maken over mogelijke keuzes. Wij hebben 
gehoord over vrijwilligers, over minima en over sport. Dit zijn nu echt de zaken die wij aan het einde 
van het jaar moeten meenemen in de strategische heroverweging. Hier zijn geen onomkeerbare keu-
zes gemaakt die bepaalde groepen direct treffen. Dat is ook precies de reden waarom wij hebben ge-
kozen voor een generieke korting op de subsidies. Het gaat over samen de trap op en samen de trap 
af. Daarbij zijn geen inhoudelijke keuzes gemaakt om specifieke groepen ofwel te bevoordelen ofwel 
te benadelen. Om die reden is gekozen voor een generieke maatregel. 
De fractie van de PvdA zei ook dat er nog veel marges in de begroting zitten. Tot nu toe hebben wij 
heel fors gekeken naar de begroting. Als u kijkt naar de maatregelen die hier worden voorgesteld, dan 
ziet u dat de marges er zo langzamerhand wel uit zijn. Wij doen niet aan potjes. Er zijn nu niet nog 
stiekem ergens allerlei potenties verborgen. Zowel bij de begroting voor 2011 als nu bij het voorberei-
den van de voorjaarsnota, hebben wij zeer nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden die de huidi-
ge begroting of de huidige organisatie biedt. Ik wil absoluut niet de suggestie wekken dat er nu nog 
allerlei mogelijkheden in zitten. In de beantwoording heeft u kunnen lezen dat, als je kijkt naar het aan-
tal fte’s per 1000 inwoners, de gemeente Stichtse Vecht nu niet de meest riant bedeelde gemeente is. 
Dat wil ik u toch nog meegeven. 
De heer Van der Kaaij deed de suggestie om meer te kijken naar het verwerven van inkomsten. Van-
zelfsprekend, daar zullen wij naar kijken. Dat hoort wat mij betreft ook thuis in de heroverweging. De 
heroverweging houdt in dat er gekeken wordt naar kosten en naar inkomsten. 
 
Wethouder Gera Helling: Mevrouw de voorzitter. Het college heeft besloten mee te werken aan het 
Regenboogevenement. Dat is een nieuw festijn, waaraan diverse omliggende gemeenten meedoen. 
Het zeilevenement is ervoor bedoeld de Utrechtse en Hollandse meren op de kaart te zetten. Wij 
dachten dat dit een unieke gelegenheid is om onze nieuwe naam Stichtse Vecht naamsbekendheid te 
geven in Nederland. In verschillende dagbladen is het al uitgebreid aan de orde geweest. Rond het 
evenement zal er ook nog veel mediabelangstelling zijn. Het gaat hier om een minimale investering 
met een groot resultaat. Een gewone kleine advertentie kost zeker hetzelfde. 
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De voorzitter: Het geld komt uit het promotiebudget. Dat is geen nieuw budget. Het betekent dus niet 
dat wij daarvoor iets anders moeten laten. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat het een klein beetje geld 
is voor een hoop plezier. Leg dat echter eens uit aan de voetbalclub die 7,5% gekort wordt en die 
zegt: “Van die € 6.000,-- hadden wij ook een voetbalkooi kunnen kopen.” Wij zouden er een pilotpro-
ject voor de App BuitenBeter mee kunnen financieren. RTV Stichtse Vecht had er een camera voor 
kunnen kopen. 
 
De voorzitter: Misschien is het goed als de wethouder uitlegt hoe het zit met de promotiebudgetten. 
 
Frank van Liempdt: Precies, maar kunt u het zich voorstellen dat het vreemd overkomt als verenigin-
gen of wie dan ook een brief krijgen dat zij 7,5% worden gekort en geen nieuwe dingen kunnen doen 
en zij een week later lezen wat de gemeente gaat doen voor een zeilboot? Ik vind het fantastisch, 
maar een advertentie in de krant voor het promoten van de derde gemeente van Utrecht lijkt mij ook 
onzinnig. Het promotiebudget zou daarom wellicht anders moeten worden ondergebracht. 
Kan het college ons een lijst sturen met alle extra subsidies en extra uitgaven die niet gepland waren 
vanaf 3 januari, toen het college in dienst is getreden, tot en met nu? Kan dit worden bijgehouden? 
 
Bertine Oosthoek: Mevrouw de voorzitter. Het kost heel wat meer dan de € 6.000,-- voor dat zeil om 
dat allemaal uit te zoeken. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat denk ik niet. Ik denk dat de wethouder die parate ken-
nis echt wel heeft. Het is namelijk haar portefeuille. 
 
Wethouder Gera Helling: Mevrouw de voorzitter. Ik kan u zeggen dat er tot nu toe een minimum is uit-
gegeven aan promotie. Wij hebben een apart promotiebudget. Wij hebben geprobeerd er echt wel zo 
zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Het is het eerste geld dat wij hebben uitgegeven; wij hebben 
verder nog niets geïnvesteerd in recreatie en toerisme. Ik denk dat deze € 6.000,-- daarvoor een be-
langrijk onderdeel is om aandacht te geven aan de Vecht en de plassen. Juist recreatie en toerisme 
levert de gemeente uiteindelijk weer winst op. Daarmee kunnen weer andere goede dingen tot stand 
worden gebracht en kunnen diverse subsidiemogelijkheden voor de toekomst worden veiliggesteld. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de heer Van Liempdt er toch op wijzen dat in fe-
bruari de begroting voor 2011 door de raad is vastgesteld, waardoor budgetten zijn gefourneerd voor 
het college om de begroting uit te voeren. Op het moment dat uitgaven passend zijn binnen de begro-
ting, is het wel een beetje vreemd om tijdens de rit te proberen de uitgangspunten van de begroting ter 
discussie te stellen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Technisch gezien ben ik het daarover eens met de wet-
houder. Echter, is het uit te leggen aan de clubs die de brief van het college hebben ontvangen om 
geen nieuwe verplichtingen meer aan te gaan? Technisch gezien heeft hij gelijk, maar op een ander 
vlak zal hij nog eens moeten nadenken over de vraag of hij dat soort dingen dan nog wel wil doen. 
 
De voorzitter: Wij gaan nu over tot stemming over dit voorstel. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik zei net dat ik tegen dit voorstel ben. Ik wil dat iets nuan-
ceren en er een zacht tegen van maken. De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht heeft waarschijnlijk 
iets meer verwachtingen gehad. In dit geval is er het voordeel van de twijfel; wellicht gaat die later in 
vervulling. Ik dacht nog even terug aan de woorden in het collegeprogramma. Deze geven hoop. Van-
daar het zacht tegen zijn. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, met de aantekening 
dat de fracties van Maarssen 2000, de PvdA, de Groep Frank van Liempdt DVV 
en Duurzaam Stichtse Vecht geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
16. Vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen 2011. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats maak ik mijn complimenten over de helder-
heid van het stuk. Dat mag gezegd worden. 
De fractie van Maarssen 2000 is blij in elk geval te mogen constateren dat er toch weer een aparte 
bestemmingsreserve in het leven wordt geroepen voor de Wmo. Dat was een van de punten waarom  
Maarssen 2000 uit het vorige college is gestapt. Wij zouden om deze reden zo in dit college kunnen 
plaatsnemen. 
 
De voorzitter: Ik kan u verzekeren dat dit uitdrukkelijk nog is benoemd in de gesprekken in het college. 
 
Harry Noltes: Wij waren natuurlijk ook benieuwd welk geld erin kwam, want wij weten wel welk geld er 
toentertijd is uitgehaald. Ik ga die vraag echter niet stellen. Ik heb informeel al begrepen dat men er 
druk doende mee is om te beoordelen wat de hoogte daarvan is. Ik kijk toch even met een schuin oog 
naar de heer Verkroost. Ik ben in elk geval blij te constateren dat het toch als een soort geoormerkt 
geld wordt gezien. In het vorige college hadden en vonden wij dat ook. Het is altijd bestreden en ik 
ben blij dat het gelijk toch aan onze kant zit. 
 
Er rest ons nog één vraag. Dat heeft te maken met de laatste alinea op bladzijde 14. Ik had het hele 
stuk gelezen en dacht: "Ik begrijp het." Er zitten allerlei echte processen aan vast, zoals wanneer gaan 
we die voorzieningen inzetten en wie is daarvoor verantwoordelijk en hoe gaat dat allemaal? Toen las 
ik de laatste alinea en daarin staat: “Zolang de middelen van de reserves en voorzieningen niet wor-
den ingezet voor realisatie van het doel waarvoor deze gelden zijn gespaard, worden deze gebruikt 
als intern financieringsmiddel.” Toen zakte ik toch een beetje door de stoel heen en dacht ik: "Nu heb-
ben we net een heel mooi stuk gehad over hoe we het gaan doen en vervolgens kunnen wij het weer 
voor alles gebruiken." Hierover wil ik graag een uitleg hebben. Het staat wel onder de paragraaf Ren-
tetoevoeging, maar betreft het nu alleen de rente of betreft het het totaal aan middelen in die voorzie-
ningen? Daarmee zouden wij niet blij zijn en dat zou ons ertoe bewegen om tegen deze nota te 
stemmen. Misschien kan de wethouder dit verduidelijken. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor wethouder Ploeg over mijn schriftelijke 
vraag over de voorzieningen van het onderzoek van Keyseryck. Neemt het college dat mee in deze 
nota? 
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Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Op enig moment stel je een reserve in voor voorzienin-
gen. Dat doe je met een doel en op het moment dat dat doel wegvalt, komen daarmee de middelen 
vrij. Zo werkt het in de praktijk, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht of nieuwe ontwikkelingen. Je 
zult toch geregeld moeten kijken naar je reserves en voorzieningen. Een reserve stel je niet in voor de 
eeuwigheid. Op enig moment bekijk je of iets nog actueel is. Dan komt er een voorstel naar de raad 
over wat je met die reserve of voorziening doet. Het staat vermeld onder de rentetoerekening, omdat  
- als je rente en een bestemmingsreserve hebt - daaraan voorheen rente werd toegerekend. Doe je 
dat niet, dan kan de bespaarde rente worden gebruikt als intern dekkingsmiddel. Als je vervolgens iets 
met zo’n reserve doet door opheffen of oppeuzelen, dan vervalt daarmee de bespaarde rente geheel 
of gedeeltelijk. Dan vervalt dus ook een gedeelte van de algemene dekkingsmiddelen. Dat is het enige 
wat daarmee bedoeld wordt. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. De heer Van ’t Hof heeft gevraagd of de reser-
vering voor Keyseryck kan worden opgenomen. Dat kan niet, want het gaat daarbij om stukken die in 
december zijn afgesloten. Dat verhaal loopt dus door. Deze beslissing is geheel aan de raad van 
Stichtse Vecht. Zoals al eerder aangegeven, zouden wij offertes aanvragen voor een quick scan. Die 
offertes zijn binnen. Ik kom met een voorstel naar de raad om daarvoor budget te krijgen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik wil het toch even samenvatten. Misschien heb ik het goed be-
grepen en moet het er wat strikter staan. De wethouder zegt dat het in eerste instantie om de rente 
gaat die vrij besteedbaar wordt. Ten tweede zegt hij dat als wij die reserve hebben en het doel is er 
niet meer of het is niet meer noodzakelijk, deze kan worden opgeheven en kan worden gebruikt als 
interne financiering. Kan er dan niet beter staan dat het te allen tijde … Ik zie de heer Van den Bosch 
zijn hoofd schudden, dus ik heb het niet begrepen. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik zit niet in het college, maar ik had de vraag graag wil-
len beantwoorden. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De heer Noltes heeft zijn zin maar half af gemaakt. 
Daarom is het een beetje lastig om daarop te reageren. 
 
Harry Noltes: Dan wil ik die zin graag af maken. Er is een moment waarop die reserve niet meer nodig 
is. Volgens u kan het geld dan worden ingezet voor iets anders. Hierin staat dat niet expliciet vermeld. 
Hier staat omschreven: als we het niet gebruiken. Dat wil niet zeggen dat het doel er niet meer is. Hier 
staat dat wij het te allen tijde kunnen gebruiken. Dat is algemeen. 
 
De voorzitter: U bedoelt te vragen of het bedrag te allen tijde kan worden aangewend voor iets anders. 
Dat is echter niet zo bedoeld. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Die zin is erin opgenomen om de opbouw te hebben en 
te vermelden wat je doet als je geheel of gedeeltelijk iets doet met je reserves. Dan valt er bespaarde 
rente weg als algemeen dekkingsmiddel. Dat wordt ermee bedoeld. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Als voorbeeld noem ik dat als je € 1 miljoen als bestem-
mingsreserve hebt, die je nog niet nodig hebt voor de bestemde uitgaven, dan het bedrag kan worden 
gebruikt als financieringsmiddel. Dan is het geen uitgave, maar een financieringsmiddel. 
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Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag en opmerking naar aanleiding 
van het antwoord van de wethouder over de vraag waarom het niet in het jaar 2011 staat. Hij sluit af 
met waarom het er niet in staat. Bij de controle van de jaarstukken van 2010 heeft de accountant geen 
opmerkingen gemaakt over dit onderwerp. Ik heb contact gezocht met de accountant. De accountant 
heeft geen informatie van het vorige college van burgemeester en wethouders van Breukelen gekre-
gen dat het besluit er lag. Als die informatie er wel zou zijn geweest, dan zou het zeker zijn vermeld. 
Kan de wethouder hierover meer duidelijkheid verschaffen? 
 
Wethouder Piet Ploeg; Mevrouw de voorzitter. Ik weet niet precies hoe dat verlopen is. Dit had beter 
aan de orde kunnen worden gesteld bij het agendapunt over de jaarrekening. De accountant draait 
gewoon zijn controleprogramma af. Op het moment dat de accountant hierover geen vragen stelt, kan 
worden gezegd dat de gemeente het niet heeft vermeld, maar je weet niet wat je niet weet. Als de ac-
countant erom vraagt, krijgt hij alle beschikbare informatie. 
 
Dik van’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Het is een plicht van het college om alle informatie af te geven 
aan de accountant. Dat is hier niet gebeurd. 
 
Wethouder Piet Ploeg; Nogmaals, dan verwijs ik toch nog maar even naar het agendapunt dat al eer-
der aan de orde is geweest. 
 
De voorzitter: Het afdelingshoofd knikt om te bevestigen dat het gebeurd is. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Los daarvan, als het gaat om de inhoudelijkheid van de problematiek: de raad 
besluit of er een reserve wordt ingesteld of dat er voorzieningen worden getroffen. Je kunt je afvragen 
of voor deze problematiek een bestemmingsreserve nodig zou zijn of een voorziening. 
 
Dik van ’t Hof: Gezien de grootte van het bedrag wel. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Het heeft niet zo veel te maken met de grootte van het bedrag. Collega 
De Groene heeft zojuist gezegd dat er een voorstel over dit onderzoek inclusief dekkingsvoorstel naar 
de raad gaat. Volgens mij is daarmee dit punt, voor zover het al een punt zou zijn, goed in gang gezet. 
 
De voorzitter: Dan wil ik nu overgaan tot stemming over dit voorstel. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. 
 
17. Strategische heroverwegingen. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. In de werksessie heeft de fractie van D66 een vraag gesteld 
aan de wethouder. Die vraag ging erom hoe de wethouder kan waarborgen dat alle doelgroepen in de 
zomervakantie benaderd worden om de uitkomst te krijgen die de wethouder wil. Op die vraag heb ik 
nog geen antwoord gekregen. Ik hoop dat de wethouder dat antwoord nu kan geven. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. In het stuk staat dat naar aanleiding van de werksessie het 
procesvoorstel is aangepast. Ik kan echter niet vinden wat er is aangepast. Het zou handig zijn om 
aan te geven wat de aanpassingen zijn. Dat kan op een toegevoegd A4-tje. Kan dit in het vervolg zo 
gedaan worden? Weet de wethouder uit het hoofd wat er is aangepast? 
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Dan de inhoud. Wij vinden € 200.000,-- echt te veel voor deze operatie. Wij zijn namelijk bang dat zo-
wel college als raad zullen zeggen dat de inwoners dit zo willen en zo hebben besloten. Ook in het 
stuk zelf zie je een aantal voorwaarden, waaraan moet worden voldaan wil deze operatie succes heb-
ben. Wat mij betreft zijn er nog te veel vraagtekens omtrent het wel of niet juist besteden van die 
€ 200.000,--. Wij vinden dat deze operatie hetzelfde blijft als het bespreken van het kerstdiner met de 
kalkoen. Het is geen € 200.000,-- waard. Dat geld kan beter worden ingezet in de samenleving. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 kan instemmen met de laatste 
woorden van de fractie van Groep Frank van Liempdt DVV. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. In het procesvoorstel zijn bijvoorbeeld veranderd 
de vragen die wij deze zomer willen voorleggen aan de inwoners. De formulering van de vraag is ge-
wijzigd, maar ook de toevoeging van de vraag om ook de inkomstenkant toe te voegen. Daarnaast zijn 
in de notitie technische wijzigingen meegenomen. Ik wil best toezeggen dat dit in het vervolg met bij-
voorbeeld grijs kan worden aangegeven in dit soort notities. Daarmee wordt de leesbaarheid ver-
hoogd. 
Dan de discussie over de € 200.000. Ik heb er niet zo veel behoefte aan om die discussie over te 
doen. Wij hebben hier vorige week ook over gesproken. Het is een lastig verhaal, ook voor mij, om te 
zeggen dat wij die € 200.000 er helemaal uit gaan halen. Aan de andere kant vinden wij wel dat wij 
niet de gemakkelijke weg moeten lopen en het maar moeten opleggen en vervolgens de raad moeten 
laten kiezen, maar dat wij moeten komen met een onderbouwing vanuit de samenleving. Dat kost 
geld. Of dat exact € 200.000 is, weet ik niet. Wij zullen heel zuinig zijn met het geld. Misschien moeten 
wij later nog eens praten over dit onderwerp. Het gaat om een raming, het is geen offerte. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik wil het even niet over het geld hebben. De wethouder 
spreekt over participatie. Wanneer is die participatie geslaagd volgens de wethouder? Is dat als er 300 
mensen hebben gereageerd? Of 500, of 1000 of 3000? Er zijn namelijk ruim 20.000 mensen naar de 
stembus gegaan die een keuze hebben gemaakt voor een partij en die naar aanleiding van het partij-
programma hebben gekozen hoe het er in de komende jaren moet uitzien. Dat wil ik even onder uw 
aandacht brengen. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. De vraag hoeveel mensen er op zouden moeten 
reageren, bestaat uit twee onderdelen. Zoals aangegeven hebben wij heel nadrukkelijk lering getrok-
ken uit ervaringen van andere gemeenten in de omgeving. Op basis daarvan hebben wij het pro-
gramma voor de zomervakantie toegevoegd, zodat iedereen, in de breedste zin van het woord, in de 
gelegenheid kan worden gesteld ideeën te ventileren. Ik verwacht enige honderden ideeën. Daarnaast 
komen wij in september met een nota waarin wij de taakgroepen met hun samenstelling voor het na-
jaar aan u zullen voorleggen. Ook daarvan is de ervaring dat daar bij andere gemeenten heel waarde-
volle ideeën naar voren zijn gekomen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik constateer dat ik geen antwoord krijg op mijn vraag wanneer 
het succesvol is. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb toch even een vraag. Wij zijn raadsleden, maar wij zijn ook 
burgers. Kunnen wij meedoen in deze enquête? 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Deze vraag is al aan de orde geweest in de werksessie. 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Het antwoord op de vraag van mevrouw Hoek is 
kort: Ja. Als je nogmaals wilt weten wat wij willen bereiken, dan is het antwoord: Wij willen de inwo-
ners de gelegenheid geven mee te praten en wij willen draagvlak creëren. Daarvoor is de campagne 
van deze zomer toegevoegd. Daarop wil ik best nog nader ingaan. Die campagne geeft namelijk invul-
ling aan de vraag van mevrouw Hogeveen: Hoe bereik je de mensen? Door een laagdrempelig sys-
teem op te zetten via zo veel mogelijk media. Bij goedkeuring van dit bedrag en deze nota zullen wij 
straks laten zien hoe wij dat gaan doen, met een site die twee maanden open is en op 8 juli klaar is. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het is toch gebruikelijk dat voordat zo’n budget wordt ge-
voteerd, het college aangeeft hoe het iets gaat doen? Hoe kan het college nu zeggen: "Geef eerst dat 
budget maar, wij weten nog niet zeker hoe het werkt, maar daarna hoort u wat we ermee gaan doen?" 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Dan heeft de heer Van Liempdt mijn antwoord 
verkeerd begrepen. Wij hebben uitgelegd wat wij deze zomer gaan doen. Het gaat om een papieren 
actie en een actie met een eigen site. Daarna volgt op 13 september een kadernota. Op basis van die 
kadernota komen de werkgroepen. In november komt er een begroting waarin posten zijn opgeno-
men. Die posten worden in december nader ingevuld op basis van de uitkomsten van de werkgroe-
pen. Dat is heel nadrukkelijk wat wij willen bereiken. 
 
De voorzitter: Ik breng dit voorstel in stemming. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, met de aantekening 
dat de fracties van Maarssen 2000 en de Groep Frank van Liempdt DVV geacht worden te hebben te-
gengestemd. 
 
18. Collegeprogramma. 
 
De voorzitter: Dit agendapunt is afgevoerd. 
 
19. Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountant. 
 
De voorzitter: Het advies van de auditcommissie van 9 juni is om in te stemmen met het voorstel. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het is een uitstekend voorstel. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het 
voorstel. 
 
De voorzitter: Wethouder De Groene wil nog even iets laten zien naar aanleiding van de vraag wat er 
gaat gebeuren rondom het proces van participatie. De website waarover wethouder De Groene sprak 
wordt: www.ditismijnstichtsevecht.nl. Via die website hebben inwoners twee maanden de tijd om hun 
ideeën te ventileren. Hierbij een oproep aan iedereen om van harte creatieve ideeën in te leveren. 
 
(Het college ontvouwt een affiche.) 
 
20. Motie van de fractie van Breukelen Beweegt betreffende de OZB-compensatie voor sport-

verenigingen. 
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21. Motie van Het Vechtse Verbond inzake het bestemmingsplan Slootdijk-Loenersloot-

Kerklaan. 
 
De voorzitter: Ik kom nu bij de motie van mevrouw Hoek van Het Vechtse Verbond. U heeft uw punt 
aan het begin al gemaakt. Mag ik u daarom vragen om alleen het dictum, dus de opdracht, van de 
motie voor te lezen? Daarna bekijken wij of anderen daarop nog willen reageren. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De motie luidt als volgt. 
 
Motie 1 (Het Vechtse Verbond). 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2011 te Loenen aan de Vecht; 
 
overwegende: 
- dat de Raad van State op 22 juni j.l. het bestemmingsplan Slootdijk-Loenersloot-Kerklaan te  

Loenen aan de Vecht heeft vernietigd voor wat betreft de plandelen ten zuiden van de Slootdijk 
en ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal met de bestemmingen "Bedrijf", "Groen", "Verkeer" 
en "Water"; 

- dat als gevolg hiervan het voormalige bestemmingsplan Kerklaan voor wat betreft deze plandelen 
weer vigeert; 

- dat dit kan leiden tot ongewenste activiteiten en onomkeerbare ontwikkelingen in het licht van het 
opnieuw in procedure te brengen bestemmingsplan; 

 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht: 
- staande deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces aan de raad een voorbereidingsbe-

sluit voor de vernietigde delen van het bestemmingsplan voor te leggen; 
- hieraan een aanhoudingsbesluit te koppelen voor alle lopende en toekomstige vergunningaan-

vragen, bezwaarprocedures tegen verleende vergunningen, meldingen en alle op de plandelen te 
verrichten werkzaamheden en activiteiten als uitvloeisel hiervan. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De mo-
tie is vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Mevrouw Hoek begon de vergadering met te zeggen dat 
ondernemers en inwoners dan allerlei dingen gaan aanvragen, omdat het bestemmingsplan vernietigd 
is. Aan de wethouder wil ik daarom vragen: Als het vigerende bestemmingsplan de openingen biedt 
voor mensen of ondernemers bepaalde dingen aan te vragen of te doen, dan hebben wij dat als ge-
meente toch gewoon in te willigen? Dat zou dan toch de enige juiste en correcte houding zijn naar on-
ze inwoners en ondernemers toe? 
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Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 wil graag een stemverklaring afgeven, met 
dien verstande dat er onder het oude bestemmingsplan een milieucategorie 3.0 was en onder het 
nieuwe bestemmingsplan dat op 22 juni is vernietigd, was het een milieucategorie 3.1. De inwoners en 
de bedrijven aldaar, in elk geval de bewoners die daar de meeste amok maken, zijn er door de vernie-
tiging op vooruit gegaan. Ik zie niet in waarom onder deze omstandigheden er een voorbereidingsbe-
sluit zou moeten worden genomen ten gevolge waarvan alles wat nu in gang is gezet verder zou moe-
ten worden aangehouden. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Naar aanleiding van de motie van mevrouw Hoek heb ik 
een korte vraag voor de wethouder. Wat zijn de risico’s voor de komende twee maanden, het zomer-
reces? Wat zijn de risico’s voor wat betreft ongewenste activiteiten en onomkeerbare ontwikkelingen? 
Is goed in kaart gebracht wat wel en niet vergund is? 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een zelfde vraag als mevrouw Zeldenrust. Ik 
wacht liever eerst het antwoord van de wethouder af. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. In het begin heb ik al aandacht besteed aan deze 
motie. Ik ontraad de motie echt ernstig. Dat doe ik niet zo snel. 
Laat ik beginnen met te zeggen dat het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State. Dat 
betekent dat je terugvalt op het oude bestemmingsplan. Er zit niet zo veel verschil tussen het oude en 
nieuwe bestemmingsplan. Er zitten wel verschillen in, maar er zitten niet zo veel verschillen in voor 
wat betreft de risico’s die ermee worden gelopen. Er werd al een aanduiding gemaakt over de milieu-
categorie 3.0 versus 3.1. 
Het tweede gedeelte van de motie is juridisch onmogelijk. Ik adviseer het college, als de motie is aan-
genomen, deze niet uit te voeren. Daarin staat namelijk: "hieraan een aanhoudingsbesluit te koppelen 
voor alle lopende en toekomstige vergunningsaanvragen, bezwaarprocedures tegen verleende ver-
gunningen, meldingen" enzovoort. Op het moment dat je een voorbereidingsbesluit neemt, is de juridi-
sche consequentie dat elke bouwaanvraag die vanaf de datum van publicatie wordt ingediend, wordt 
aangehouden. Deze wordt maximaal een jaar aangehouden, enzovoort. Je moet dan een nieuw be-
stemmingsplan maken. U kent die procedure wel. Op dit moment lopen een beroeps- en een be-
zwaarprocedure. Deze moeten gewoon hun recht hebben. De rechter zal daarvan iets vinden. Deze 
kun je niet beïnvloeden door het nemen van een voorbereidingsbesluit. Laten wij nu echt de zorgvul-
digheid in acht nemen en niet zomaar een besluit nemen. Het besluit is niet voor niets vernietigd. Wij 
zullen er hard aan moeten werken om te zorgen voor een goed bestemmingsplan en dat het er daar 
weer toonbaar uitziet. Ik vind dat ad-hocbesluiten zoals nu dan niet handig zijn. En dan zeg ik het heel 
netjes. 
 
De voorzitter: Aangezien er geen gebruik wordt gemaakt van een tweede termijn, breng ik de motie in 
stemming. Ik constateer dat alle fracties tegen de motie zijn, behalve de fractie van Het Vechtse  
Verbond. 
 
De raad verwerpt hierna de motie,. Voor de motie heeft gestemd de fractie van Het Vechtse Verbond. 
 
- Sluiting. 
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De voorzitter: Wij zijn bijna aan het einde van deze vergadering gekomen. Gaandeweg, terwijl ik op de 
klok keek, zat ik te memoreren dat wij met elkaar startten als nieuwe gemeenteraad en dat het toen 
nog redelijk rustig leek. U zei: "Waar blijven die stukken en wij willen graag samen de mouwen opstro-
pen en aan de slag gaan." Volgens mij kunnen wij inmiddels constateren dat wij veel met elkaar heb-
ben gedaan, zeker vanavond. Als u bedenkt dat wij 19 agendapunten hebben afgehandeld en het 
22.30 uur is. Wij hebben een nieuwe griffier benoemd. Wij hebben de voorjaarsnota vastgesteld en wij 
gaan in de zomer een proces van heroverwegingen in. Wij zijn op de goede weg. Wij zijn met 13 frac-
ties en toch kunnen wij vanavond om 22.30 uur afronden. Wij zijn ook op de goede weg met het nieu-
we vergadermodel.  
Voordat wij afsluiten wil ik nog even het woord geven aan de voorzitter van de werkgeverscommissie. 
Ik wens u een heel fijne zomer. Waarschijnlijk treffen wij elkaar niet meer. Hopelijk kunt u even lekker 
uitrusten, want het tweede halfjaar gaat nog veel meer van ons college en van u als raad vragen, 
maar ook van de organisatie. Laten wij in de vakantie dus allemaal goed uitrusten, zodat wij er in de 
tweede helft van het jaar goed tegenaan kunnen. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Op de griffie is altijd wel wat te doen. Vanavond kwam er een 
medewerker bij: onze nieuwe griffier. Er zijn echter ook anderen die de griffie gaan verlaten. Dat geldt 
in dit geval voor Sietske Waterschoot. Weliswaar is zij er nog tot ongeveer 1 september, maar wij zien 
haar natuurlijk in dit verband niet meer terug, aangezien wij met reces gaan. Wij willen dit niet hele-
maal zo voorbij laten gaan. Sietske, wil je even naar voren komen? In de afgelopen maanden heb je 
behoorlijk wat werk verzet om gestalte te geven aan de griffie in de huidige vorm, mede dankzij jou. 
Wat dat betreft is een bosje bloemen zeker op zijn plaats. Wij wensen jou heel snel een nieuwe baan 
toe. Ik weet dat je het liefste zou zijn gebleven, maar goed, we hebben uitgelegd hoe het zit. Nog-
maals heel veel dank. (Applaus) 
 
Sietske Waterschoot: Ik heb jullie allemaal bedankt via de nieuwsbrief. Het was soms hard werken en 
het was onvoorspelbaar. Ik heb het werk met veel plezier gedaan. Dank jullie wel. (Applaus) 
 
De voorzitter: Dank je wel, Sietske. 
Wel thuis. U kunt nog even wat drinken. Een heel fijne zomer. Ik sluit de vergadering. 
 
 
 
(Einde van de vergadering om 22.38 uur.) 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2011. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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