
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op 
donderdag 31 mei 2012 om 19.00 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 te Loenen aan 
de Vecht, als vervolg van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stichtse Vecht van 
29 mei 2012. 
 
 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester  
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer (vanaf 19.15 uur), 
 Hetty Veneklaas, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Wim van den Bosch, Ike Roetman 
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, 
 Franko Živković-Laurenta (vanaf 20.50 uur) 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij (vanaf 19.38 uur) 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen Natuurlijk! - 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Harry Noltes (vanaf 19.25 uur), Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Breukelen Beweegt - 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 
 Frank Masteling (vanaf 19.30 uur), Jos van Nieuwenhoven, 
 Fred Westra, Elfride Zeldenrust 
 
Wethouders 
CDA Gera Helling 
CDA Jaap Verkroost (vanaf 19.50 uur) 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema  
 
Afwezig Samir El Hafiani (Maarssen 2000) 
 Dik van ’t Hof (Breukelen Beweegt) 
 Franc Janssen (PvdA) 
 Warner van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) 
 
 
 
- Heropening vergadering. 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Ik heropen de raadsvergadering. 
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Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Janssen. Een aantal mensen komt wat later. Dat 
zijn de heer De Meer, de heer Noltes, de heer Živković en de heer Masteling. Ik mis nog een aantal 
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mensen, maar ik ga ervan uit dat zij ook nog binnen zullen komen. De heer Verkroost staat vast in de 
file; hij komt er dus aan. 
 
Het is misschien goed om te melden dat vanavond voor het eerst officieel in ons midden is de heer 
Roetman namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Het is ook goed om te melden dat hij vanaf 
vandaag de rol van fractievoorzitter op zich zal nemen. Dan is dit vastgelegd in de notulen en weten 
uw collega’s het ook. Welkom vanavond. 
 
9. Spreekrecht inwoners. 
 
De voorzitter: Er heeft zich een vijftal insprekers aangemeld. Vier insprekers zullen over Nyenrode 
spreken. Eerst geef ik het woord aan de heer Simhoffer namens de Dorpsraad Loenersloot.  
U heeft allen drie minuten tijd om in te spreken. 
 
Bert Simhoffer: Ik ben voorzitter van de Dorpsraad Loenersloot. Wij willen graag aandacht vragen voor 
het volgende. 
De inwoners van Loenersloot maken zich grote zorgen over de leefbaarheid van ons dorp, gelet op de 
plannen van de provincie voor de uitbreiding en de verbreding van de N201, de verbindingsweg tus-
sen Haarlem en Hilversum, die dwars door ons dorp loopt. Wij willen de gemeente Loenen een com-
pliment maken voor haar goede werk in het verleden, want in een brief van 2010 hebben zij aan Ge-
deputeerde Staten van Utrecht geschreven geen nut en geen noodzaak aanwezig te achten voor een 
besluit om te komen tot een capaciteitsuitbreiding van de N201 voor het wegvak van de A2 tot aan 
Loenen. Tot aan de Raad van State toe is er gestreden om de leefbaarheid van ons dorp te garande-
ren. Dit initiatief is gelukkig overgenomen door de gemeente Stichtse Vecht. Gebiedsgericht Werken 
en bevorderen van de leefbaarheid in de kleine kernen, waar Loenersloot er uiteraard een van is, is 
inmiddels uw beleid.  
Reeds in maart 2011 is aangetoond dat er door verbreding van de N201 meer verkeersoverlast komt. 
Het verbreden heeft een sterk aanzuigend effect. Echter, stap voor stap wordt ons historische dorp, 
met een beschermd dorpsgezicht, ingesloten.  
De bewoners van Loenersloot hebben te maken met een cumulatief effect van een verbreding van de 
spoorlijn Amsterdam-Utrecht, de forse verbreding van de A2 van twee maal drie rijstroken naar twee 
maal vijf rijstroken en de drukke vaarweg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Als daar de verbreding van 
de N201 van twee naar vier banen bij komt, dan komt ons hele dorp en de leefbaarheid ervan nog 
veel meer in de knel. 
Bij de planning van de A2 is blijkbaar door Rijkswaterstaat nagelaten om de afvoer van auto's goed 
door te rekenen en daar maatregelen voor te treffen. Hierdoor ontstaat er, momenteel al, in de avond-
spits een flinke file vóór de tweebaansbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Loenen en Vree-
land. 
 
"Doorstroming" is blijkbaar het parool voor de plannen, maar doorstroming door de N201 te verbreden 
van twee naar vier rijstroken, die vervolgens nog steeds uitkomt op een brug met twee rijstroken, heeft 
uiteraard alleen maar een nóg negatiever effect. 
Het verkeer dat vanaf de A2 komt, kan straks, als de plannen zouden doorgaan, met flinke snelheid 
op de N201 doorrijden, maar komt vervolgens in een trechter terecht en staat ronkend en dampend 
stil. Zo wordt er dagelijks een forse file midden in het hart van ons dorp gecreëerd. Nog meer uitstoot 
van schadelijke stoffen, nog meer stank en nog meer geluidsoverlast zijn het directe gevolg. 
De Loenerslootse brug wordt in september 2013 aangepast, maar niet verbreed; het blijven twee rij-
stroken met daarnaast aan één kant een breed fietspad. Dat is inmiddels een zekerheid. 
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Dus verbreding van de N201 kan niet anders dan ernstige overlast en irritatie tot gevolg hebben. 
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In de plannen is ook de bouw van een megarotonde opgenomen, die in het geografische centrum van 
ons dorp komt te liggen en waarvoor een prachtig weiland moet worden opgeofferd. 
De onrust in ons dorp kwam flink op gang toen er ineens landmeters bezig waren terrein te meten 
rond de westelijke oprit van de Loenerslootse brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Van de exacte 
plannen waren wij, de inwoners van Loenersloot, niet op de hoogte. Er is direct contact gezocht met 
een medewerker van de provincie, die bereid was, recent, de plannen op een drukbezochte informa-
tieavond op 10 mei jongstleden uiteen te zetten. Het werd ons toen steeds duidelijker dat wij, Loener-
sloot dus, de oplossing voor het lozen van het stokkende verkeer op de A2 moeten gaan vormen en 
een 'opstelstrook' zijn voor het vele verkeer dat richting Loenen, Vreeland en Hilversum gaat. De in-
woners van Loenersloot hebben die avond vele alternatieven aangedragen om de bestaande plannen 
aan te passen, te veranderen en zelfs te verbeteren. De medewerker van de provincie, de heer Strub-
be, heeft op die avond gezegd dat hij geen van de aangedragen argumenten in overweging zal ne-
men, wat uiteraard een storm van protest ontketende. 
Wij hebben inmiddels wethouder De Groene bereid gevonden op 18 juni a.s. met ons hele dorp te 
overleggen. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk.  
U begrijpt dat onze bezorgdheid enorm groot is. Daarom verzoeken wij de leden van de gemeente-
raad deze bezorgdheid met ons te delen en zich, net als alle bewoners van ons dorp, hard te maken 
voor de leefbaarheid van ons dorp, die door alle ontwikkelingen de laatste jaren toch al zo fors onder 
druk is komen te staan.  
Wij zijn fel tegen de geplande reconstructies en wij verzoeken u dan ook de politiek die verantwoorde-
lijk is voor deze plannen aan te spreken en de afspraken met de provincies en Rijkswaterstaat te her-
zien. 
Wij danken u hartelijk voor uw aandacht. Eventuele vragen worden graag door mevrouw Liesbeth 
Wieling van onze dorpsraad beantwoord. 
 
De voorzitter: Zijn er vragen vanuit de raad? 
 
Ingrid Groenewegen: Ik heb een vraag. Wij hebben ons vanuit Loenen in het verleden inderdaad veel 
met deze problematiek beziggehouden en gesteund. Het lijkt mij een aardig idee als jullie als jullie een 
keer bereid zouden zijn op een politieke markt júllie ideeën en alternatieven aan ons als raad te pre-
senteren, zodat wij daarin mee kunnen denken.  
Een tweede opmerking. Er is een duidelijke link tussen de N201 en Vreeland. Ik ben benieuwd of jullie 
in overleg zijn met de dorpsraad in Vreeland om te kijken of er een gezamenlijk standpunt in te nemen 
is.  
 
Mevrouw Wieling: Wij zijn als dorpsraad natuurlijk bereid met iedereen te overleggen. Het voorstel van 
een presentatie tijdens een politieke markt lijkt mij heel zinvol.  
Er is inmiddels een keer overleg geweest tussen de wethouder - ik was toen persoonlijk verhinderd –
 en onze dorpsraad en de dorpsraad Vreeland en enkele andere participanten over het gehele traject. 
De reden dat wij de wethouder hebben gevraagd om te overleggen op 18 juni is dat het nu heel speci-
fiek gaat tót aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De rest van de N201 tot aan Vreeland – Vreeland heeft 
haar eigen problemen met die enkele brug over de weg – is op dit moment bij deze plannen van de 
provincie niet aan de orde. Wij zijn uiteraard wel bereid tot overleg met Vreeland. 
 
De voorzitter: In juni is er nog een mogelijkheid voor een politieke markt. Het is misschien goed dat af 
te spreken met de griffier.  
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Ik wil ook nog even het woord geven aan de portefeuillehouder. 
 

 p a g i n a  3  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 m



 

Wethouder Pieter de Groene: Het was een beetje een rare situatie: wij vernamen later dat wij niet uit-
genodigd waren voor het gesprek met de provincie, dus wij hebben onszelf uitgenodigd bij de provin-
cie op 4 juli. Van te voren praat de provincie bij u ter plaatse.  
Het is wel zo – ik denk dat dat wel aardig geschetst is – dat de brug in de planning staat en ook het 
stukje weg tussen de brug en de A2. Over de rest vindt de discussie plaats over hoe wij de verkeers-
aanpassingen zullen moeten doen. Daarover praten wij graag met u mee. Wij hebben daarover ook 
overleg met de provincie, maar duidelijk moet zijn dat het een provinciale weg is.  
 
De voorzitter: De heer Simhoffer en ik hebben nog even een onderonsje gehad. Wij herinneren ons 
nog het afscheid van de heer Boogerd, die voorstelde dat de heer Simhoffer voortaan bij de lintjesre-
gen onze voorzanger zou zijn, omdat het ons goed bevallen is. Ik zei: nu, dan gaan wij donderdag kij-
ken of wij boter bij de vis kunnen krijgen en hij heeft net ja gezegd. Toch? Dat mag ik toch wel hier in 
het openbaar zeggen? 
 
Bert Simhoffer: Met een klein stukje onderhandeling voor het probleem dat wij net hebben neerge-
zet…. (Hilariteit) 
 
De voorzitter: Misschien moet u dan ook bij de provincie voorzanger worden. Onze dank in elk geval. 
Dan de insprekers over Nyenrode. Als eerste geef ik het woord aan mevrouw Smit. 
 
Charlotte Smit: Mevrouw de voorzitter, geacht college en geachte raadsleden van de gemeente 
Stichtse Vecht en andere aanwezigen. Ik spreek namens de samenwerkende organisaties, die al bij 
eerdere tijdens werksessies bezwaren hebben geuit tegen de ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode. 
Met drie minuten spreektijd is onze verklaring minder genuanceerd dan wenselijk, maar wij willen 
vooral duidelijk zijn en niet in herhaling vervallen. 
Wij waarderen het dat de werksessieleden op 3 en 25 april passende aandacht hebben besteed aan 
landschap en cultuur van Nyenrode en hierna volgt onze mening over het participatietraject daarna en 
over de nu voorliggende ruimtelijke visie inclusief wijzigingen. 
Op 3 april vond de werksessie dat de ruimtelijke visie ten onrechte tot stand was gekomen zonder 
raadpleging van belanghebbenden en organisaties. Het door de wethouder georganiseerde participa-
tietraject bestond uit twee rondetafelgesprekken tussen insprekers, twee wethouders en twee perso-
nen namens de Universiteit Nyenrode. Veel tijd op het eerste rondetafelgesprek, op 23 april, was no-
dig voor het oppoetsen van de relatie tussen ons en de verdedigers van de ruimtelijke visie. Daarna 
ontstond een schoorvoetende gedachtewisseling over alternatieven voor de visie. Eén alternatief zou 
worden voorgelegd aan de ontwerper van de visie. In het tweede rondetafelgesprek, op 14 mei, leg-
den de verdedigers van de visie ons een wijziging van de visie voor. De wijziging was anders dan eer-
der besproken en stond nadrukkelijk niet ter discussie. Dus: geen gelegenheid voor een dialoog met 
ruggespraak met de achterbannen. 
Wij vinden dat de twee bijeenkomsten van 120 en 45 minuten in de gegeven sfeer en omstandighe-
den niet kunnen worden beschouwd als een serieus participatieproces. De verdedigers van de ruimte-
lijke visie hadden kennelijk zeer veel haast. 
 
Nadrukkelijk verklaren wij bij dezen begrip te hebben voor de afhankelijkheid over en weer tussen de 
gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Universiteit. 
De voorliggende visie is evident niét de best mogelijke oplossing voor de ruimtebehoefte van Nyenro-
de Universiteit in relatie tot behoud van de open polder Ottermaten en de cultuur van het landgoed 
Nyenrode. Wij wijzen de verkeersontsluiting buiten het huidige terrein van Nyenrode Universiteit af. 
Wij zien bespreekbare alternatieven voor het verplaatsen van bebouwing uit de zuidflank en wij heb-
ben ons bereid getoond tot een vervolggesprek hierover met de wethouder en Nyenrode. 
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De raadsleden zouden een historische vergissing begaan door zich in meerderheid achter déze visie 
te stellen en de kansen te laten liggen om op korte termijn samen met ons een véél betere oplossing 
te realiseren. 
Ik dank u voor uw aandacht en wens u wijsheid. 
 
De voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Halbmeijer namens de winkeliersvereniging Breu-
kelen. 
 
Mevrouw Halbmeijer: Mevrouw de voorzitter. Bedankt voor deze inspreektijd. Als voorzitter van de 
winkeliersvereniging bekijk ik vanuit een iets andere hoek. Wij hebben destijds in Breukelen een plan 
gezien over de uitwerking van Nyenrode, dat gepresenteerd werd. Wij vonden het een ontzettend 
mooi plan. Laat ik er gelijk bij zeggen dat wij geen enkel idee hebben wat daarvan precies de conse-
quenties zijn. Wij begrijpen dat er acht partijen zijn die er allerlei andere belangen in hebben en wij 
respecteren dat uiteraard. Wij begrijpen dat de uitbreiding noodzakelijk is om in de vaart der volkeren 
de universiteit een plaats te geven. Uitbreiding zorgt ook voor middelen om weer cultureel erfgoed in 
stand te houden, hebben wij begrepen. Blijkbaar ligt het probleem erin: waar en hoe uit te breiden? 
Volgens mij en volgens de leden van de winkeliersvereniging zou de oplossing moeten liggen in: waar 
kunnen wij het oplossen en niet zoveel kijken naar de verschillen. Dat vraagt waarschijnlijk geven en 
nemen van alle partijen en waarschijnlijk ook een aantal offers. 
Wat ons eigenlijk een beetje stoort, en dat geldt voor een aantal andere dingen, is dat er al ongeloof-
lijk veel geld is uitgegeven aan allerlei plannen en onderzoeken, enzovoort. Het zal nodig zijn, maar 
als wij dat als ondernemers zouden moeten doen, waren wij al tien keer failliet geweest. Dus wij zou-
den graag zien dat er op korte termijn vaart in komt. Wij hebben het nu over Nyenrode, maar dat geldt 
voor heel veel plannen. Dat is een beetje onverteerbaar aan het worden voor ons, eerlijk gezegd. Wij 
hopen dan ook dat er écht nagedacht gaat worden over bruggen slaan. Ik geloof dat een van de acht 
vertegenwoordigers, die vanavond niet aanwezig is, dat al een keer geroepen heeft. Dat vinden wij 
echter heel belangrijk en dat wilden wij toch laten horen. Het zal duidelijk zijn: wij hebben business 
van de universiteit. Het zijn meerdere winkeliers die dat hebben; dan gaat het over wijn, over partijen, 
over dasspelden die uitgereikt worden tijdens de buluitreiking.  
Wij roepen dus alle belanghebbenden op vanavond er vanavond echt uit te komen. Ik begrijp dat het 
een lange sessie kan worden vanavond. Daar ben ik niet bij, want ik heb een andere afspraak. Wij 
wilden als winkeliersvereniging ons hier echter toch laten horen en vertellen hoe wij er naar kijken. 
Dank u. 
 
De voorzitter: Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Molenbroek, namens de ondernemersver-
eniging Stichtse Vecht.  
 
De heer Molenbroek: Mevrouw de voorzitter. Dank u voor het woord. Ik sluit mij aan bij de vorige 
spreekster, ook namens de ondernemersvereniging Stichtse Vecht. De ondernemersvereniging 
Stichtse Vecht staat ervoor de ondernemers te ondersteunen en te inspireren om hun doelstellingen te 
bereiken. Wij zijn het afgelopen jaar heel veel samen met Nyenrode gegaan om ondernemers verder 
te stimuleren en samen te leren om dingen beter te gaan doen met elkaar. Wij zien ook de verande-
rende strategie van Nyenrode om minder corporate te gaan en ook dat er in het midden- en kleinbe-
drijf en bij zelfstandige ondernemers veel meer samenwerking is. Daarom is het van belang dat een 
groeiend Nyenrode de kans krijgt om verder te kunnen, zodat wij als ondernemers dat kunnen onder-
steunen en daar als groep bij te zijn.  
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Verder sluit ik mij bij de vorige sprekers aan dat er veel wijsheid geboden is om eruit te komen en het 
groeiend bedrijf te ondersteunen om verder te gaan.  
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De voorzitter: Tot slot het woord aan de heer Van der Goes namens Nyenrode.  
 
De heer Van der Goes: Mevrouw de voorzitter. Inmiddels sta ik hier voor de derde of vier keer. Ik wil 
niet in herhaling vallen over Nyenrode en de toekomst van Nyenrode. Het gaat Nyenrode goed. Daar 
zijn wij trots op. Wij zijn er trots op dat wij hier zitten. Wij zijn er trots op dat wij in de gemeente Sticht-
se Vecht zitten. Wij zijn erg trots op ons landgoed. Er wordt een beetje geld verdiend met onze onder-
neming. Wij zijn wereldberoemd in Nederland, zeg ik even voor het gemak. Ik denk dat wij een redelij-
ke uitstraling en reputatie hebben in het buitenland. Wij slagen er in goede opleidingen te leveren. 
Daar halen wij prijzen mee. Als u de pers heeft gevolgd, kunt u zien dat wij met onze masteropleidin-
gen de beste zijn gewaardeerd in Nederland. Op rij, want dat was vorig jaar ook zo. Dus daar zijn wij 
gepast trots op. 
Wij willen graag de kwaliteit die wij leveren voortzetten. Bij kwaliteit hoort investeren. Ook dat doen wij. 
Wij investeren misschien soms te veel, maar het is nu eenmaal zo dat als je kwaliteit wilt leveren, je 
niet direct rendement daarop krijgt. Je levert dan echter wel kwaliteit. Bij het normale onderne-
merschap hoort vernieuwing en soms ook een beetje uitbreiding. Nu, de eerste steen van het land-
goed, als ik dat goed in de boekjes heb gelezen, is gelegd in 1300. Het landgoed zal daarbij verbete-
ren. Het is niet onze bedoeling het aanzicht te verslechteren. Het gaat ons er niet om lelijke gebouwen 
te maken. Het gaat ons erom kwalitatief zeer hoog onderwijs te leveren in kwalitatief zeer goede facili-
teiten.  
Wij zijn elkaar al heel ver genaderd. Nyenrode heeft al grote concessies gedaan. De 'groep van acht' 
of de 'acht insprekers' hebben concessies gedaan. Er zijn heel veel discussies geweest met de poli-
tiek. Wij zijn er nu zo'n vier jaar mee bezig. Wij zijn er bijna; "bijna" tussen haakjes. 
Ik wens u natuurlijk wijsheid, maar met name een positieve insteek in dit geheel en vertrouwen in de 
toekomst, vertrouwen in ons als onderneming, natuurlijk vertrouwen in u als politiek, want dit is slechts 
de eerste stap. Hierna komen wij elkaar nog heel vaak tegen. Het is niet zo dat er morgen een ge-
bouw staat van 5000 vierkante meter. Zo zal het niet zijn. Dus in dit hele proces, waarin veel gezegd 
is en veel gedaan is, is Nyenrode er trots op dat zij hier zit, waarbij er veel concurrentie is met de grote 
steden en waar zij zich toch weet te handhaven. Wij zijn er trots op dat wij hier zijn, dat wij die kwaliteit 
kunnen waarmaken en kunnen leveren. Wij willen heel graag hier blijven. Wij willen, zoals voorgaande 
sprekers zeiden, deel blijven uitmaken van het ondernemerschap hier in de buurt. Wij zijn een Busi-
ness School. Zo willen wij onze uitstraling hebben. Dan moet je echter een volgende stap zetten. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij komen straks toe aan de bespreking van het onderwerp. Dat was u be-
kend, als het goed is.  
 
10. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 24 april 2012. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van de openbare ver-
gadering van 24 april 2012 ongewijzigd vast. 
 
11. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad. 
 
De voorzitter: Er hebben zich geen raadsleden aangemeld.  
 
12. Ingekomen stukken en mededelingen. 

ei
 2

01
2/

G
W

6 

 

 p a g i n a  6  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 m

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestel-
de wijzen van afdoening. 



 

 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een mededeling van onze zijde. Gezien het zeer vroege aan-
vangsuur van deze vergadering zal de heer Noltes wat later aanwezig zijn. 
 
De voorzitter: Ik had al aangekondigd dat hij, en ook een aantal anderen, later komt.  
Op verzoek van Maarssen 2000 wordt het onderwerp Ondergrondse afvalcontainers een bespreek-
stuk.  
 
14. Raadsvoorstel eerste inrichting basisschool ’t Bontenest. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.  
 
De voorzitter: Dan komen wij bij de bespreekstukken. Wij zouden eigenlijk nu gaan stemmen over de 
moties en amendementen, maar wij missen nog mensen die in de file staan. Ik kijk dus even naar u: is 
het handig iets te schuiven in de agenda en te beginnen met het bespreekstuk? Is dat akkoord? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het uitstekend.  
 
13. Raadsvoorstel aanschaf en plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het is wel een nadeel dat een deel van mijn collega's nog niet 
aanwezig is en mijn betoog niet kan volgen. Dat zou voor de uitkomst toch wel van belang zijn.  
Ik begin gewoon.  
De fractie van M2000 heeft in de werksessie, vertegenwoordigd door ons burgerlid de heer Tengna-
gel, geprobeerd duidelijk te krijgen waarom dit voorstel een voorstel is dat alleen gaat over Loenen en 
Breukelen. De fractie van M2000 was zeer verbaasd toen zij in dit voorstel las dat Maarssen daarin 
niet voorkwam. Ik heb begrepen dat het argument was dat het ging om toezeggingen. Nu, er zitten 
twee portefeuillehouders, die ook in het voormalige Maarssen in de politiek zaten en zij zouden toch 
moeten weten dat er ook in Maarssen in het verleden toezeggingen zijn gedaan om ondergrondse 
containers te plaatsen bij de middelhoog- en hoogbouw. Dan hebben wij het over de Nicolaas Maes-
straat, over de omgeving van het Pieter de Hooghplein en over de omgeving van de flats, de 'por-
taalflats'. Daarvan zien wij helemaal niets terug. Dat kan toch niet? Wij zijn nu anderhalf jaar in Sticht-
se Vecht bezig. Wij gaan het hebben over een investering die tot 2015 gaat lopen en wij gaan daar-
over nu een beslissing nemen. Ondanks toezegging uit voorgaande colleges – ik wil verwijzen naar 
mevrouw Smit van de VVD en naar voormalig wethouder Schröder van GroenLinks, die toezeggingen 
hebben gedaan op het gebied van het plaatsen van ondergrondse containers in Maarssen op de door 
mij zojuist besproken locaties - snap ik niet dat er een inventarisatie is gemaakt, waarin Maarssen niet 
is meegenomen. Als wij nu deze beslissing nemen, dan houdt dat volgens mij namelijk ook in dat wij 
een investeringsbeslissing nemen: wij gaan 75 containers plaatsen en er komt er één in Maarssen. 
Tot mijn grote verbazing wordt die container uit de post wijkgericht werken betaald. Door het college is 
ons echter beloofd dat de uitgaven die gedaan worden vanuit de post fysiek wijkgericht werken samen 
bekeken zouden worden. Naar aanleiding van alle aanvragen die binnengekomen waren, zou geke-
ken worden welke aanvragen er uiteindelijk goedgekeurd zouden worden.  
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 onacceptabel dat dit plan op tafel ligt zonder dat Maarssen daarin genoemd is en zonder dat Maars-
sen daarin meegenomen is.  
Ik wil het college dan ook verzoeken te antwoorden dat het een omissie is, dat het een foutje is ge-
weest dat Maarssen niet meegenomen is, dat het college op zeer korte termijn een inventarisatie in 
Maarssen gaat houden, alsnog bij de raad terugkomt om die inventarisatie aan de raad voor te leggen 
en te komen tot het inlossen van de toezeggingen aan de voormalige raad en aan de inwoners van 
Maarssen.  
 
De voorzitter: Dan is het woord aan de wethouder. 
 
Frank Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. Dit punt is nu op de agenda gezet. Wij 
zouden toch allemaal een eerste termijn moeten krijgen? Dat lijkt mij ook handiger voor wat de wet-
houder allemaal gaat antwoorden.  
 
De voorzitter: Ons reglement zegt dat als iemand een onderwerp wil bespreken, eerst de wethouder 
een reactie geeft en dat daarna de raad aan het woord komt. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. 
Dat hanteer ik. 
' 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De heer Druppers verwijst naar eerder gemaakte af-
spraken of toezeggingen uit de voormalige gemeente Maarssen. Het voorstel dat er nu ligt, ziet op 
toezeggingen die gedaan zijn in Loenen en Breukelen. In Loenen was er een heel specifieke situatie, 
waar een opslag heeft plaatsgevonden op de afvalstoffenheffing voor de inwoners; zij hebben feitelijk 
gespaard voor deze containers, dus het ligt voor de hand als inwoners via de afvalstoffenheffing heb-
ben gespaard, dat dat terug gaat komen. Dus dat deze toezeggingen gestand worden gedaan, lijkt mij 
volstrekt helder.  
Heel concreet vraagt de heer Druppers: bent u bereid een inventarisatie te maken van de situatie in 
de voormalige gemeente Maarssen en daarover bij de gemeenteraad terug te komen? Ik wil één ding 
heel helder maken. Elke uitgave die wij doen op het terrein van het beheer van afvalstoffen, komt te-
rug in de afvalstoffenheffing. Op het moment dat de raad het wenselijk vindt meer ondergrondse con-
tainers aan te brengen, betekent dat automatisch dat dat doorbelast gaat worden in de afvalstoffen-
heffing. Wetende dat dat de consequentie is en dat de raad die consequenties wil nemen, ben ik be-
reid een inventarisatie daarover te laten plaatsvinden en daarover terug te komen bij de raad. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik vind dat de wethouder zich er heel gemakkelijk vanaf maakt. 
Natuurlijk, er is een opslag geweest op de afvalstoffenheffing en die opslag op de afvalstoffenheffing 
gaan wij nu met z'n allen in Stichtse Vecht betalen. Er is wat gespaard. Volgens mij is er € 200.000,-- 
gespaard. Als ik mij vergis, moet de wethouder het zeggen. Dat is lang niet genoeg om die investering 
af te dekken. Ieder gezin in Stichtse Vecht zal vanaf volgend jaar in de afvalstoffenheffing, ook de ge-
zinnen in Maarssen, gaan meebetalen aan deze ondergrondse containers. Als ik mij vergis, moet de 
wethouder dat zeggen.  
Als het inhoudt dat 40.000 inwoners van Maarssen moeten gaan meebetalen aan de ondergrondse 
container in Breukelen en Loenen ….  
 
De voorzitter: U zegt: Als het niet zo is, moet de wethouder dat zeggen. Misschien is het goed dat de 
wethouder even kort antwoord geeft. Anders gaan wij verder in een debat over iets dat feitelijk niet 
klopt. 
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Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Het is wel degelijk zo dat de inwoners van Loenen in-
dertijd een opslag op de afvalstoffenheffing zijn gaan betalen met uitdrukkelijk de doelstelling daarvoor 
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ondergrondse containers te gaan aanschaffen. Dat is in Breukelen niet zo. Het totaalpakket dat er nu 
komt te liggen, inclusief de containers in Breukelen, gaat de inwoners van Stichtse Vecht ongeveer 
€ 1,25 per huishouden per jaar kosten.  
De heer Druppers zegt dat wij er ons gemakkelijk vanaf maken. Volgens mij heb ik hier de toezegging 
gedaan – dat is wat anders dan dat ik mij er gemakkelijk vanaf zou maken – dat ik bereid ben die in-
ventarisatie te doen. Dat betekent wel dat elke uitgave die wij doen, wettelijk gezien, terug moet ko-
men in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Zo simpel ligt dat. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij zegt dat de wethouder nu iets anders dan zo-even. 
Hij heeft eerst gezegd dat als de raad dat zou willen, hij die inventarisatie zou doen. Totnogtoe heb ik 
de raad daarover niet gehoord. Het is totnogtoe een verzoek van ons.  
 
Linda Hogeveen: Bij interruptie. D66 wil M2000 in deze steunen en zou het fijn vinden als er een on-
derzoek wordt gedaan.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wat ik ook zou willen, is dat er een tijd gesteld wordt aan die 
inventarisatie. De wethouder zegt dat er gespaard is, maar in punt 4 van het voorgestelde besluit staat 
toch echt dat er van 2013 tot en met 2015 een jaarlijks investeringskrediet in de begroting te reserve-
ren is van € 300.000,--. Dat gaan wij natuurlijk met alle inwoners van Stichtse Vecht doen; niet alleen 
de inwoners van Loenen. 
 
Mieke Hoek: Bij interruptie. De heer Druppers doet het voorkomen alsof Loenen bevoorrecht wordt ten 
opzichte van de overige inwoners van de gemeente. Dat is niet zo. De inwoners van de voormalige 
gemeente Loenen betalen al drie jaar lang extra afvalstoffenheffing. Daarop is een begroting gemaakt. 
Mevrouw Groenewegen en Het Vechtse Verbond hebben daarover samen een motie ingediend, die is 
gehonoreerd. Men betaalt daar al drie jaar lang en men blijft dat ook betalen voor de slechts dertien 
containers voor de gemeente Loenen. Bovengrondse containers. Het gaat niet om het totale beeld. 
Alleen bovengrondse containers, omdat het ontoelaatbaar is zoals de situatie bij de bovengrondse 
containers ís. Dat zijn allemaal rattenwoningen. Het is alleen maar uitgesteld vanwege de herindeling. 
Het is gewoon gereserveerd.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mevrouw Hoek hoeft mij niet te overtuigen van het belang van 
een ondergrondse container. Ik woon in de eerste wijk in Maarssen, in Stichtse Vecht, waar onder-
grondse containers zijn geplaatst. Dat heeft een zeer grote verbetering van de leefomgeving met zich 
meegebracht. Ik ben niet tegen het plaatsen van ondergrondse containers. Ik ben tegen het feit dat 
Maarssen buiten de inventarisatie is gehouden. Ik ben tegen het feit dat er over Maarssen niet ge-
sproken wordt. Er zitten hier nog genoeg raadsleden uit het voormalige Maarssen die dat ook zouden 
moeten weten. Ik zou graag van de andere partijen een mening willen horen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ondergrondse containers: ik ben er helemaal voor, altijd 
geweest. Ik heb nog naar aanleiding van dit voorstel een aantal vragen gestuurd over bijvoorbeeld de 
VVE Harmonieplein, die ook zelf daarna heeft gereageerd. Wij hadden daarover namelijk ooit een 
voorstel ingediend in de vorige raad. Dat is toen afgewezen wegens geldgebrek. Nu blijkt er dus wel 
geld te zijn.  
Ik heb begrepen - ik kreeg antwoord van de ambtenaren – dat er in het geval van het Harmonieplein 
een pilotproject gestart gaat worden om daar de boel ondergronds te doen. In de werksessie zal dat 
zelfs nog iets vervroegd worden. Daarvoor hulde. Er resten echter toch nog een paar vragen daar-
over:  

 p a g i n a  9  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 m
ei

 2
01

2/
G

W
9 



 

Hoezo op het Harmonieplein een pilotproject? Wij weten toch hoe het werkt met ondergrondse contai-
ners? Het is niet de eerste container die wij gaan plaatsen in deze gemeente. Dus, hoezo een pilot-
project? De betreffende ambtenaar gaf mij telefonisch aan dat er in de voormalige gemeente Maars-
sen nog vijf andere plekken zouden zijn die in aanmerking komen voor ondergrondse containers en 
waar dit inderdaad ook gewenst was. Die inventarisatie kan dus snel gemaakt worden, wat ons be-
treft.  
 
Jos van Nieuwenhoven: Bij interruptie. Het lijkt even of de heer Van Liempdt de werksessie overdoet. 
Hij was er toen niet. Als hij daar was geweest, had hij geweten waarom het een pilot was. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. In antwoord op de vraag van de heer Van Nieuwenhoven: 
ik was er niet, nee. Wellicht had er een vertegenwoordiger van mijn partij kunnen zijn, maar ach, daar 
heeft hij per slot van rekening tegengestemd. Mijn partij kón er niet bij aanwezig zijn. Ik weet niet wat 
de heer Van Nieuwenhoven probeert te bereiken met deze interruptie. Als hij mijn irritatie probeert op 
te wekken, dan heb ik daar geen zin in.  
 
Jos van Nieuwenhoven: Ik probeer te voorkomen dat u een werksessie over gaat doen. 
 
Frank van Liempdt: Dan had u mijn partij niet kalt moeten stellen, zodat ik niet bij de werksessie aan-
wezig had kunnen zijn. 
Het onderwerp. Hoezo pilotprojecten? Wij hebben er toch ervaring mee? Er zijn vijf plekken, vertelde 
de ambtenaar mij, die in aanmerking komen en zeker gewenst zijn. Hij vertelde mij ook dat het geld 
dat nu gevonden is, het geld dat er is, waarschijnlijk genoeg is om Maarssen erbij te betrekken. Dat 
zou de discussie een stuk makkelijker maken. Daarop hoor ik graag een reactie van de wethouder.  
Dit voorstel is er gekomen naar aanleiding van beloftes gedaan in het verleden.  
 
Mieke Hoek: Bij interruptie. Het geld is niet gevonden. Het geld is gereserveerd. Er wordt helemaal 
niet gezegd of gesuggereerd dat de behoefte in Maarssen niet verder ingevuld wordt. Wij beginnen bij 
Loenen. Het zijn de eerste ondergrondse containers, terwijl deze al lang in Maarssen zijn. Alleen is het 
zo dat Loenen voor deze serie containers heeft gespaard. Daarna gaat het gewoon gelijk op. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een vraag voor mevrouw Hoek. Kan mevrouw Hoek mij uitleg-
gen waar ik in dit raadsvoorstel ook maar één container kan vinden die niet uit het budget wijkgericht 
werken komt, die in Maarssen geplaatst gaat worden? 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het is gewoon een traject dat een aantal jaren duurt. Het begint 
in Loenen, omdat Loenen al drie jaar wacht en er al drie jaar voor gespaard heeft. Dat is het hele ver-
haal.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp de interruptie van mevrouw Hoek niet. Ik zei niet 
wat zij beweerde. 
Ik sluit af. Dit voorstel is tot stand gekomen op aannames van beloftes uit het verleden. Ik wil nog even 
één belofte uit het verleden in herinnering brengen. Ik had er een motie over willen indienen, maar ik 
dacht het anders te doen. Ik breng één belofte uit het verleden in herinnering. Ik hoop dat het college 
daarover helderheid wil verschaffen - dat mag via de mail – en dan wil ik het graag in de werksessie 
brengen. Dat is de belofte aan de wijkcommissie Zwanenkamp om bij het eind van de fietsbrug iets te 
doen aan het braakliggende terrein. Dat zou in 2011 gebeuren, maar er is tot op heden niets gebeurd. 
Een week geleden heeft daar de wijkregisseur zelfs gemeld: er is geen geld meer voor. Dat is ook zo'n 
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belofte. Ik vind het goed dat het college beloftes oppakt. Dat waardeer ik. Deze belofte zou de volgen-
de kunnen zijn. Graag informatie hierover de komende weken en daarna in de werksessie.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Mevrouw Hoek heeft deels al gezegd wat ik ook wilde zeg-
gen. In het raadsvoorstel is duidelijk te lezen dat de containers die nu geplaatst worden, voortkomen 
uit reserveringen die gemaakt zijn en dat dat de reden is dat deze containers voorrang krijgen op de 
rest. Voorrang betekent: zij gaan voor, de rest volgt. Er komt dus meer. Er staat duidelijk aangegeven 
in welke jaren dat komt en dat dat zal gebeuren door middel van een Europese aanbesteding. Er zit 
een plan bij.  
Het is correct dat de fractie van M2000 zegt dat er, mijns inziens, een omissie is met betrekking tot die 
containers waarover nu gesproken wordt. Ik denk dat de wethouder voldoende geantwoord heeft wat 
hij daarvoor wil gaan doen, namelijk onderzoeken, net als bij de rest.  
Wat betreft de stijging van de afvalstoffenheffing die dat teweeg zal brengen: ook de containers die nu 
geplaatst worden, hebben een stijging tot gevolg. Hetgeen de wethouder zegt is niet anders dan wat 
er nu al plaatsvindt, dus als daartegen geageerd wordt, dan ageer ik daartegen. 
 
Jos van Nieuwenhoven: Mevrouw de voorzitter. Het viel ons op dat er in de stukken niets staat – in de 
werksessie hebben wij die toezegging gekregen - over de pilot voor het Harmonieplein en de Kerk-
weg. Wij hebben als VVD ook gepleit de ondergrondse textielcontainers te schrappen. Ik kan mij her-
inneren dat de wethouder zich daarin kon vinden, maar die staan er nog steeds in. Deze zouden mooi 
kunnen dienen voor de financiering van de andere ondergrondse containers voor het Harmonieplein 
en de Kerkweg.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb geluisterd naar het verhaal van de heer Druppers. 
Ik vind het eigenlijk een goed verhaal. Ik heb ook geluisterd naar de toezegging van de wethouder om 
die inventarisatie te doen. Ik zou onszelf nog willen oproepen oude beloftes en dat soort dingen los te 
laten en te kijken naar waar de containers het meest urgent moeten komen, en dan gemeentebreed. 
Dat is in feite een ondersteuning van wat de heer Druppers zegt. Ik denk dat de wethouder daarvoor 
een toezegging heeft gedaan en dat wij dat graag snel tegemoet zien in de raad.  
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Hoewel het voorstel uitgebreid in de werksessie is behandeld, zit 
toch de helft van de fractie van Streekbelangen hier iets anders in. Dat is de reden waarom ik hier 
even aandacht voor vraag en dat ik mij uitdrukkelijk nog even richt tot mijn collega-raadsleden.  
Wat is het geval? Het is natuurlijk ontzettend positief dat het college alles in het werk stelt gemaakte 
afspraken na te komen. Laat ik daarmee beginnen. Evenwel zijn die afspraken natuurlijk onder een 
heel ander financieel gesternte gemaakt. Wij zitten nu in een positie dat er weer enige miljoenen extra 
aan bezuinigingen gevonden moeten worden. Dit voorstel draagt geen enkel kenmerk van enig 
spoedeisend karakter. Wat er wel in staat, is een lastenverzwaring. Er staat ook in dat wij aan de ge-
meentelijke middelen drie jaar lang € 300.000,-- gaan onttrekken, bijna € 1 miljoen, om containers te 
gaan plaatsen. Nu, daarvoor kunnen wij met elkaar kiezen, maar mijn pleidooi gaat erom dat ik het 
verstandig vind dat de raad zichzelf in staat stelt keuzes te maken binnen een totaal van bezuinigin-
gen die moeten worden aangebracht. Dit halen wij hier nu even uit en als het zo is dat het voor de 
containers in Loenen budgettair neutraal kan gebeuren, omdat daarvoor gespaard is, dan vind ik dat 
prima. Mijn pleidooi zou echter zijn het besluit te splitsen en de belofte voor Loenen, die budgettair 
neutraal zal gebeuren, na te komen en de rest verder te bezien in het kader van álle afwegingen die 
nog gemaakt moeten worden in het kader van de bezuinigingen.  
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter .Bij interruptie. Beseft de heer Roos dat het hier gaat om 
eenmalig geld en dat het bij de bezuinigingen gaat om structureel geld? Hij vergelijkt enigszins appels 
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met peren als hij zegt dat wij met elkaar moeten gaan bezuinigingen. Dan moet je structureel gaan 
bezuinigingen. Daarover heb ik nog een motie ingediend. Dan kunnen wij echt structureel gaan bezui-
nigingen als de raad daarvoor is. Een investering doen is echter iets anders. Een investering komt niet 
elk jaar terug en is niet structureel. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik heb begrepen, als je investeert, dat je kapitaalslasten hebt en dat 
die ieder jaar op de balans komen. In zoverre definieer ik dat niet als een eenmalige uitgave.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij kan de heer Roos in het voorstel lezen hoe 
het college dat bedacht heeft. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Dat neemt niet weg dat het uiteindelijk gaat om het uitgeven van 
geld, dat er in wezen niet direct is vanwege de bezuinigingen die komen. Voor de duidelijkheid: ik ben 
natuurlijk niet tegen afvalcontainers. Nee, de helft van de fractie van Streekbelangen is natuurlijk niet 
tegen afvalcontainers. Integendeel. Het gaat erom dat de helft van de fractie van Streekbelangen wil 
pleiten om het voorstel aan te houden om het in het totaal van de bezuinigingen te bezien. Wat mij be-
treft kunnen de containers van Loenen daarvan worden uitgezonderd.  
 
Ron Druppers: Bij interruptie een vraag voor de heer Roos. Bent u bekend met de situatie rondom bo-
vengrondse containers? Bent u bekend met wat dat inhoudt voor de leefomgeving in wijken? Bent u 
bekend met het feit dat die bovengrondse containers 'magneten' zijn voor vuil, voor grofvuil, voor aller-
lei troep die mensen kwijt willen? Bent u ook bekend met het feit dat Antilopespoor in 2005 nog de 
'vuilnisbak van Maarssenbroek' was, omdat overal troep stond? Kortgeleden is wethouder Van der 
Horst geweest en nu worden er complimenten gemaakt dat de wijk schoon is, o.a. door de plaatsing 
van die ondergrondse containers en o.a. door de inzet van een groep vrijwilligers in de wijk. Het is niet 
mijn oproep om dit niet te doen, want als je € 1 miljoen investeert in ondergrondse containers, dan 
krijg je er € 2 miljoen in leefbaarheid voor terug.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Roos. Ik denk dat het goed is dat de wethouder daarna even 
reageert, omdat er veel is gezegd en omdat er wensen en ideeën zijn geuit.  
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Wat was nu de vraag van de heer Druppers? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mijn vraag was: kent u de toegevoegde waarde van de onder-
grondse containers voor de leefbaarheid?  
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nadrukkelijk aangegeven dat ik natuurlijk voor het plaatsen 
van containers ben, maar er moet wel geld voor zijn. Ik heb gezegd dat ik voor een integrale afweging 
ben ten opzichte van alle bezuinigingen. Als ik afsluitend een vraag mag stellen aan de heer Drup-
pers: hoe lang is die situatie er al in die wijk? Ik bedoel: de wereld draait wel door.  
 
Mieke Hoek: Bij interruptie: mijnheer Roos, alle containers die nu ondergronds geplaatst worden, zijn 
containers die de bovengrondse containers vervangen. Het is niet zo dat er ineens containers onder-
gronds geplaatst worden, terwijl er geen containers zíjn. Het is een enorme verbetering, zoals de heer 
Druppers zegt. Het is daar zo ontzettend goor. In Loenen hebben wij gewoon drie jaar lang gespaard 
en drie jaar lang gewacht.  
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De voorzitter: Dat is niet de discussie van de heer Roos. Hij plaatste dit onderwerp in een ander ka-
der, in een financieel kader. Ik denk dat het goed is dat wij dit debat stoppen en het woord geven aan 
de wethouder. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het goed is nog even helder aan te geven 
hoe het precies zit met de financiering. Ik merk dat daarover wat onduidelijkheid is.  
De containers die geplaatst worden in de voormalige gemeente Loenen, worden gefinancierd, zoals ik 
net al gezegd heb, uit geld dat daarvoor apart is gezet in een bestemmingsreserve. Die bestemmings-
reserve wordt ingezet om de kapitaallasten te dekken van de containers in Loenen. Dat is daarmee 
afgedekt. De andere containers worden gedekt uit een verhoging van de afvalstoffenheffing. Daarmee 
is het geen gemeentelijk geld. Het is geen geld voor wijkgericht werken. Dat is namelijk niet eens toe-
gestaan. Elke investering die je doet in afvalinzameling behoort te worden gedekt uit de afvalstoffen-
heffing. Wij hebben ook met elkaar afgesproken dat wij kostendekkende tarieven hebben. Eén en één 
is twee: investeringen in afvalinzameling worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing.  
Als er toch meer ondergrondse afvalcontainers bij moeten komen, betekent het dat de kapitaallasten 
van die investering gedekt zullen worden uit de opslag van de afvalstoffenheffing. Kapitaallasten houdt 
in: structurele lasten. Deze investering is geen eenmalig geld; het is incidenteel geld.  
Als wij kijken wat de investering in Breukelen kost - € 300.000,-- per jaar – dan leidt tot uiteindelijk tot 
een opslag van € 1,25 per huishouden voor de afvalstoffenheffing. Die lastenverzwaring lijkt mij te 
overzien. Daar komt tegenover te staan, als het gaat om de leefbaarheid, dat er een aanzienlijke kwa-
liteitsverbetering tot stand gebracht wordt.  
Het verhaal is wat mij betreft nog steeds: gaarne bereid te investeren en de inventarisatie te maken 
van waar je dat zou moeten doen. Het betekent wel, als je dit doet, dat de kapitaallasten doorbere-
kend moeten worden in de afvalstoffenheffing.  
Volgens mij ben ik net in mijn toezegging vrij helder geweest. 
 
De voorzitter: De heer Van Liempdt heeft nog een paar vragen open staan, o.a. over het Harmonie-
plein.  
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Dat vind ik een beetje lastig. Dat betrof die pilot. Ik stel 
voor dat wij in die inventarisatie ook het Harmonieplein en die pilot meenemen en met een aanvullend 
voorstel naar de raad komen.  
Er is ook een vraag gesteld over de fietsbrug. Ik stel voor die vraag via de mail te beantwoorden. 
 
De voorzitter: Resumerend geeft de wethouder aan dat hij de inventarisatie gaat maken. Hij heeft 
daarbij de consequentie genoemd wat het in financiële zin betekent als u daarvoor kiest. Ik denk dat 
dat nu helder is. Dat komt dus zo spoedig mogelijk naar u toe en ook wat dat betekent voor Maarssen.  
Ik breng nu het voorstel in stemming.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik heb op een van mijn vragen geen antwoord gehad. Ik heb in 
mijn eerste termijn de vraag gesteld hoe het kan dat de container Kaatsbaan uit wijkgericht werken 
wordt bekostigd.  
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik heb net een wat meer generiek antwoord gegeven. 
Er wordt geen container bekostigd uit het budget voor wijkgericht werken. Elke investering in afvalin-
zameling wordt betaald uit de tarieven. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat kan ik dus schrappen achter die zin? 
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Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. In een tabel staat wijkgericht werken genoemd. In het 
dekkingsvoorstel of in het besluit dat de raad gaat nemen staat niet dat het budget voor wijkgericht 
werken wordt aangetast. 
De heer Van Nieuwenhoven heeft een vraag gesteld. Er is een toezegging gedaan in de werksessie 
rondom die kledingcontainers. De toezegging die door de portefeuillehouder is gedaan in de werkses-
sie zal worden nagekomen. Ik heb het verslag erop nagelezen: dat zal conform uitgevoerd worden.  
 
De voorzitter: Dan breng ik het besluit over de ondergrondse afvalcontainers nu in stemming.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 
 
Stemming over amendementen en moties. 
 
De voorzitter: Zijn er nog wijzigingen van de kant van de raad? 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Naar aanleiding van amendement 2 van de fractie van 
GroenLinks over het zonnecollectief en de motie van de fracties van GroenLinks en de PvdA over 
duurzaamheid én de reactie van het college om die te ontraden, hebben wij de koppen nog even bij 
elkaar gestoken. Dat heeft M6 opgeleverd, die u nu allen voor u ziet liggen. Ik zal een korte toelichting 
geven. 
 
Motie M6 (Duurzaam Stichtse Vecht, PvdA, GroenLinks): ambities duurzaam energiebeleid in 
Stichtse Vecht. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2012; 
 
overwegende dat: 
- een wereldwijde energietransitie onontkoombaar is; 
- de gemeente Stichtse Vecht daar een (voorbeeld-)rol in wil/moet spelen en dat ook uitgesproken 

heeft in o.a. het collegeprogramma' 
- een concreet lokaal ambitieniveau nog ontbreekt; 
- samenhang tussen energiebesparing, inzet duurzame energie (zoals aardwarmte, zon, wind en 

biomassa) en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen (zoals warmtekrachtkoppeling WKK) 
gewenst is; 

- diverse doelgroepen in de gemeente te onderscheiden zijn; 
 
draagt het college op: 
- om in een of meerdere werksessies te peilen voor welke doelgroep welke doelen gesteld worden 

conform onderstaande matrix; 
- daarbij de werksessieleden van relevante informatie te voorzien, zoals bijvoorbeeld energiever-

bruik van eigen gebouwen, kosten, kosteneffectiviteit per bespaarde ton Co², mogelijke financie-
ringsvormen als lusten en lasten bij verschillende partijen zitten (zoals huurwoningen en scho-
len), interesse marktpartijen; 

- de uitkomsten mee te nemen in de in 2012 vast te stellen duurzaamheidsvisie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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  energiebesparing  duurzame energie  efficiënt fossiel  
Eigen gemeentelijke organisatie   x MW wind  x MW WKK  

I'l  eigen gebouwen  x% per jaar  x MW zon  x GJ aardwarmte  
@)  scholen  biomassa  I 

r

@)  nieuwe gemeentehuis     I 

Huishoudens   
llI>  koop  x% per jaar  x MW zon   
••  huur     I 

I 

Bedrijven   

 
 
De voorzitter: Als u het kórt kunt toelichten en u legt het góed uit, dan is het goed. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het is dus een gemengde opdracht geworden.  
U heeft in elk geval in het amendement en de motie kunnen lezen wat de achterliggende gedachten 
waren. Dat was: iets doen met duurzame energie, met efficiënt omgaan met fossiele brandstoffen, op 
een dusdanige manier dat dat ook kosteneffectief is en besparingen oplevert en dat het vervolgens 
goed is voor het milieu, duurzaamheid, andere wereldburgers, enzovoort. Die gedachte is hier over-
genomen en die is meegenomen in de context die in het coalitieakkoord staat. Daar weet u natuurlijk 
alles van. Daarin worden allerlei ambities aangekondigd, die nog verder uitgewerkt moeten worden en 
in feite is dat wat hier gebeurt. U leest dan "draagt het college op om in de werksessies te peilen wat 
de ambities zijn voor de diverse doelgroepen en de diverse doelen" en vooral dat aan de werksessie-
leden relevante informatie wordt gegeven. Wij hebben nu een aantal aspecten gehad van het duur-
zame energiebeleid in deze gemeente. Het bleek dat niet alle relevante informatie bij iedereen paraat 
was. Ik wil niet meteen het woord "windturbine" noemen. Dat heb ik nu toch gedaan. Er zijn echter ook 
andere aspecten, waarbij het goed is dat je weet wat de kosten zijn, wat de opbrengsten zijn, wat de 
impact is, enzovoort. Dat staat allemaal al in het collegeprogramma, dus het geeft ook richting aan het 
collegeprogramma. Volgens mij kan ik hier stoppen met mijn toelichting en is de wethouder nu al te 
verleiden daarop een reactie te geven. Daarna kunt u komen met korte vragen. Dat zou mijn voorstel 
voor behandeling zijn.  
 
De voorzitter: Ik ben gelukkig uw voorzitter en ik ga het iets anders doen. Ik ga eerst even alles inven-
tariseren rondom de tabel.  
Voor de goede orde: Amendement A2 vervalt hiermee. Dat is nu motie M6 geworden namens de frac-
ties van Duurzaam Stichtse Vecht, PvdA en GroenLinks.  
Ik zie dat de fractie van de PvdA nog een opmerking wil maken bij een van de andere moties of 
amendementen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Mijn aanname is geweest dat ook M3 vervalt. Ik moet toe-
geven dat ik dat niet helemaal heb afgestemd met de fractie van de PvdA.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Dit bundelt het amendement én de motie van de PvdA. 
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De voorzitter: Oké, amendement A2 en motie M3 vervallen. Daarvoor is motie M6 in de plaats geko-
men. Dan hebben wij de administratie weer op orde. 



 

Dan is er nog een opmerking bij een ander amendement.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben een aanvulling op het amendement ten aanzien van 
de startersleningen. Mevrouw Groenewegen zal dat kort toelichten. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik kan kort zijn, want ik heb het amendement dinsdag al 
toegelicht. De strekking blijft hetzelfde. Wij willen graag dat het college de komende periode, voor de 
begroting, gaat zoeken naar mogelijkheden om een stimulans te kunnen blijven bieden aan starters op 
de arbeidsmarkt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb namens mijn partij een motie ingediend. Dat is een 
motie die ik iets meer dan vier jaar geleden, samen met de heer Ploeg, heb ingediend. In het kader 
van "belofte maakt schuld" komt deze nog een keer terug. Dat hebben wij toen afgesproken. 
Dat gaat over de wekelijkse pagina van de gemeente. Het is naar aanleiding van technische vragen 
gebleken dat de kosten voor de totale pagina's € 155.000,-- structureel zijn en dat er minimaal 0,4 fte 
wekelijks bezig is met het vullen van deze pagina's. Ik heb bij de beschouwingen al gezegd dat er 
vaak doublures plaatsvinden. 
 
De voorzitter: Een momentje: het is hier heel onrustig. Wij moeten wel aandacht voor elkaar hebben. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie: misschien kan ik even toelichten waarom die on-
rust ontstaat. In onze fractie hebben wij zoiets als: gaan wij schorsen voordat wij gaan stemmen? Er 
zijn namelijk nieuwe moties en er zijn allerlei toevoegingen. 
 
De voorzitter: Zeker. Ik inventariseer nu eerst de aanpassingen en aanvullingen. Daarna komt er een 
reactie van het college en schors ik de vergadering, zodat u zich kunt beraden.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Er kan dus een structurele kostenbesparing gerealiseerd 
worden door deze pagina's terug te brengen naar één pagina. Uiteraard hebben wij officiële bekend-
makingen, die de gemeente in een krant moet publiceren. Wij hebben naar aanleiding van onze tech-
nische vragen ook begrepen dat er zeer binnenkort aanbesteed gaat worden voor deze pagina. In het 
kader van beslismoment 5, dat de voorjaarsnota een richtinggevend document is naar de komende 
begrotingen, leek het ons zinvol al een bezuiniging, als verzoek van de raad, aan het college op te 
dragen en bij de komende aanbesteding de pagina terug te brengen tot één pagina, waarbij de officië-
le bekendmakingen – daar gaat het om – een prominente plek innemen.  
 
Motie M5 (Groep Frank van Liempdt DVV): Gemeentelijke informatiepagina. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 29 en 31 mei 2012; 
 
overwegende dat: 
- de gemeente een extra pagina wekelijks bij de VAR heeft gehuurd; 
- deze wekelijkse pagina's totaal € 155.000,-- structureel kosten; 
- er minimaal 0,4 fte wekelijks bezig is met het vullen van deze pagina's; 
- op deze gemeentepagina's vaak informatie is opgenomen die ook al naar aanleiding van de we-

kelijkse persvoorlichting in artikelen in de kranten is opgenomen; 

ei
 2

01
2/

G
W

16
 

- er een structurele kostenbesparing kan worden gerealiseerd door de gemeentepagina weer terug 
te brengen tot één pagina; 

- de gemeentepagina binnenkort weer aanbesteed gaat worden; 
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draagt het college op: 
de gemeentelijke informatiepagina terug te brengen tot één pagina, waarin de officiële gemeentelijke 
bekendmakingen een prominente plaats innemen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Dan geef ik het woord aan de heer Ploeg. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Het betreft de motie van de fracties van Duurzaam 
Stichtse Vecht, PvdA en GroenLinks, motie M6. Wij staan daar positief in, omdat die motie helpt met 
het gezamenlijk formuleren van duurzaamheidsambities en het organiseren van een aantal werkses-
sies om die duurzaamheidsambities op de verschillende vlakken met elkaar uit te discussiëren. Het 
maakt ook dat dat input geeft voor een duurzaamheidsvisie, die wij willen gaan opstellen. Wat dat be-
treft zijn wij niet ongelukkig met die motie en hebben de neiging om deze over te nemen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Hoor ik een 'maar' in de woorden van de wethouder? Iets meer 
enthousiasme graag. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij lachte ik hier bijzonder vriendelijk bij. Dus, 
volgens mij is mijn bedoeling volstrekt helder.  
 
De voorzitter: Dan ga ik in op de motie van de heer Van Liempdt. Volgens mij heb wij hierover afgelo-
pen dinsdag al het een en ander uitgewisseld. Wij ontraden deze motie, omdat wij gewoon de plicht 
hebben de inwoners goed te informeren. Wij hopen natuurlijk dat uit de aanbesteding sowieso een 
voordeel naar voren komt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. U hebt de plicht om de officiële bekendmakingen in een 
krant te zetten. "De inwoners informeren" betekent niet dat dat via een krant hoeft te gaan. Wij hebben 
veel andere media die dat zouden kunnen doen. Kijk, de lokale omroep presenteert zichzelf; wij heb-
ben 5% zendtijd en die kunnen wij zo gebruiken. Ik zie het nog niet voorbij komen. Dus, de plicht om 
twee pagina's te vullen heeft u niet. Het is een duidelijk signaal. De heer Ploeg en ik vonden dat vroe-
ger nogal een narcistische pagina, omdat er zoveel foto's op stonden, ook het college stond erop. Het 
simpele feit is, als je de pagina gaat bekijken, dat je ziet: de grootte van de letters, de foto's, de artike-
len die doublures zijn. Het is zo'n gemakkelijke bezuiniging. Ik zeg niet dat dit weg moet, maar maak 
er één pagina van voor de officiële bekendmakingen en andere belangrijke boodschappen die je kwijt 
wilt. Dat is het signaal dat wij als raad kunnen geven, zeker in deze tijd waarin wij snijden op welzijns-
gebied, op cultuur, op alles. Het college ontraadt een aantal moties dat bezuinigingen wil tegenhou-
den – en dat ben ik eens met het college, want wij moeten over de hele linie kunnen bezuinigingen –
 en ik volg het college in die aanbeveling. Echter, om in deze tijd zoveel geld uit te geven, structureel, 
terwijl je daarop heel gemakkelijk kunt bezuinigingen, waarbij je niemand pijn doet, geen enkele instel-
ling, niet de minima, niemand, zou heel goed door de raad overwogen moeten worden om dat toch 
aan het college mee te geven.  
 
De voorzitter: Wij hebben deze pagina niet voor ons eigen plezier. Wij maken deze pagina voor de in-
woners. Wij moeten alle middelen inzetten die wij tot onze beschikking hebben. Dat is: internet, RTV 
Stichtse Vecht, maar ook onze gemeentepagina, die voor een heel groot deel van onze inwoners heel 
relevant is en waar zij hun informatie vandaan kunnen halen. U begint nu weer over het verleden. Ik 
denk niet dat dat heel interessant is. U vond het destijds een narcistische pagina. U hebt dat gemoti-
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veerd. Dat is nu niet meer aan de orde. Wij denken dat het belangrijk is, met alle middelen die wij 
hebben, onze inwoners goed te informeren over wat er in de gemeente omgaat, over de keuzes die 
wij met elkaar maken en de beleidsvoorstellen die wij doen. Dat zie ik als een plicht, want wij willen 
open en transparant besturen. Dat betekent dat wij dat ook doen in de informatievoorziening. Daarom 
ontraden wij de motie.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ter verduidelijking. "Destijds een narcistische pagina", zei 
ik. Heden ten dage is de pagina voor de helft overbodig.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ik wil daar graag kort op reageren. De heer Van Liempdt 
geeft aan dat er veel doublures zijn. Dat is inderdaad correct. Aan de andere kant: je kunt als gemeen-
te niet afstemmen, als je een publicatie neerschrijft, als ook de pers besluit daaraan een persbericht te 
wijden. Dat kun je van tevoren niet kortsluiten, omdat je als gemeente nu eenmaal niks te zeggen hebt 
over de pers. Daar komen vaak de doublures vandaan.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Behalve dan over de lokale omroep. 5%: daar hebben wij 
recht op.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Dat is de televisie. Dat heeft niets te maken met datgene 
waarover wij het hier over hebben, namelijk de publicatie in de krant. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik herinner mij dat wij anderhalf jaar geleden allemaal bezig zijn 
geweest met een verkiezingscampagne. Wij kregen het aanbod van de diverse huis-aan-huisbladen 
om naast onze advertenties redactionele inhoud aan te leveren, die dan geplaatst zou worden. Ik be-
grijp wat er wordt gezegd, maar ik hoor wat de heer Van Liempdt zegt en ik zou het college toch willen 
meegeven om te kijken of het bedrag dat genoemd wordt naar beneden kan. Als er bezuinigd moet 
worden, moet er overal bezuinigd worden. En dan wil ik het toch even over het verleden hebben. In 
het verleden heeft de voorganger van de heer Ploeg, de wethouder Financiën in Maarssen, in de raad 
gezegd … 
 
De voorzitter: Ik weet niet of het zinvol is dat wij hier iedere keer terugkomen op dingen die in het ver-
leden zijn gezegd door een bestuur dat hier niet meer aanwezig is.  
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat wij dit uitgebreid hebben besproken. Er is 
een toezegging gedaan om te proberen het bedrag naar beneden te krijgen. Dus ik begrijp eerlijk ge-
zegd niet dat wij hierover nog langer moeten doorpraten. Er staan ontzettend veel belangrijke dingen 
op de agenda.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mevrouw van Doesburgh weet nog niet eens wat ik wil gaan 
zeggen. Ik wil graag mijn betoog afmaken. Wat ik wil zeggen, is dat voormalig wethouder Van Esterik 
heeft gezegd dat de officiële gemeentelijke bekendmakingen gratis in de VAR gezet werden. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Wij zitten toch echt in een andere gemeente. De heer Van 
Esterik was wethouder van Maarssen. Wij hebben hier te maken met Maarssen, Breukelen en Loe-
nen. Ik begrijp niet dat steeds teruggegrepen wordt op één wethouder uit één gemeente. Wij zíjn een 
nieuwe gemeente. Daarmee moeten wij nu dealen. 
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De voorzitter: Misschien is het goed dat ik helderheid schep. De heer Ploeg wijst mij hierop. Deels 
wordt de pagina al kostendekkend gemaakt, omdat de meldingen van de bouwvergunningen worden 
doorbelast in de bouwleges. Dat zal destijds ook aan de orde zijn geweest.  
Het is natuurlijk volstrekt helder dat wij niet voor niets aanbesteden. Wij hopen dat het met de aanbe-
steding voordeliger uitpakt. Mijnheer Van Liempdt, ik sluit hiermee af, anders gaan wij in drie termijnen 
hierover praten.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het gaat om waarheidsvinding. Ik heb een antwoord ge-
kregen van de ambtenaar dat de pagina € 155.000,-- kost. Is dat in- of exclusief wat er doorberekend 
is? Dat moet duidelijk zijn.  
 
De voorzitter: Exclusief, zegt onze wethouder Financiën. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. U beweert nu dat ik als raadsfractie verkeerd geïnformeerd 
ben? 
 
De voorzitter: Wij betalen dat bedrag wel voor die gemeentepagina. Die pagina kost dat wel. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Die pagina kost € 155.000,--? 
 
De voorzitter: Ja, maar ondertussen kunnen er kosten doorbelast worden in de leges, die op een an-
dere post in de begroting terugkomen. Maar goed, laten wij nu niet de hele begrotingsdiscussie gaan 
voeren. Ik sluit het hiermee af. 
Ik geef de heer Wiersema nog het woord over de aanpassing van het amendement over de startersle-
ningen.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de stagnatie in de woningmarkt, die 
je in het hele land ziet, een ernstig probleem is. Wij hebben hierover anderhalf geleden ook even ge-
praat, toen het college heeft besloten over de afschaffing van de startersleningen. Ik denk, in lijn met 
wat ik toen heb aangegeven, dat de oplossing niet zit in het instrument startersleningen. Aangegeven 
wordt dat een aantal gemeenten, zoals Apeldoorn, Nijmegen en Arnhem, zijn begonnen met nieuwe 
financieringsmethodieken. Ik wil er wel op wijzen dat het aantal gemeenten dat gebruik maakt van het 
instrument starterslening meer dan gehalveerd is ten opzichte van een paar jaar geleden, omdat het 
niet goed functioneert. Het lijkt mij verstandiger dat ik daarover via een werksessie wat informatie 
geef, zo van: wat is er de afgelopen jaren gebeurd en waarom vindt het college dat dit geen goed in-
strument is? Dat is de reden waarom ik het amendement afraad.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat de wethouder ziet dat de stagnatie op de 
woningmarkt een groot probleem is. Het klopt dat enige tijd geleden het beeld van veel gemeenten 
was om te stoppen met dit instrument. Intussen is het probleem niet kleiner geworden. Daarom heb-
ben wij ook in het amendement gezegd: het gaat om bijvoorbeeld startersleningen. Heel veel gemeen-
ten zijn op zoek naar instrumenten om toch een impuls te geven aan die woningmarkt voor starters, 
omdat het zo'n sneeuwbaleffect heeft naar bijvoorbeeld het middensegment toe. Ik ben blij met de 
toezegging van de wethouder over het geven van informatie in de werksessie. Ik ga het amendement 
niet intrekken, want ik denk toch dat wij er iets meer werk van moeten maken dan alleen maar in de 
werksessie horen: dit is geen goed instrument. Ik wil de wethouder van harte aanbevelen te zoeken 
naar mogelijkheden om iets op gang te brengen. Ik denk dat wij dat als gemeente kunnen doen.  
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Overigens, de reden dat veel gemeenten gestopt zijn met dit instrument, heeft deels te maken dat het 
feit dat het niet helemaal werkte zoals verwacht werd. Het heeft ook veel te maken met het feit dat de 
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rijksbijdrage stopte. Wij hebben natuurlijk wel een eigenstandige verantwoordelijkheid naar onze star-
ters toe. Daarom handhaven wij het amendement. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Dat klopt. Dan wil ik even teruggrijpen op kennis 
uit de voormalige gemeente Breukelen. Toen het Rijk en de provincie nog voor de helft meefinancier-
den, hebben wij zeven starters kunnen helpen voor een bedrag van € 200.000,--. Het gaat dus ook om 
het rendement. Het is heel vervelend ook de financiën een rol te laten spelen. U weet het: 30 jaar, de 
eerste drie jaar geen rente, daarna wel, afhankelijk van het inkomen. Je loopt daarmee ernstige ri-
sico's. Ik wil niet zeggen het niet te doen, maar het feit dat wij het als gemeente nu zelf moeten finan-
cieren, is onderdeel van de afweging van het college om te zeggen: wij bevelen dat niet aan. Maar 
goed, laat ik dat eerst maar eens, zoals ik heb gezegd, op papier laten zetten. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Vandaar mijn oproep er nog eens goed naar te kijken. In 
Nijmegen financiert men voor € 600.000,-- 150 startersleningen. Er is dus wel degelijk wat gaande op 
die markt.  
 
De voorzitter: Volgens mij is dat een andere constructie dan hier aan de orde is. Wij zijn daar vorig 
jaar toevallig nog op werkbezoek geweest. Maar goed, voor dit moment is het helder en is het vol-
doende. 
Ik stel voor dat wij even schorsen, zodat u zich kunt beraden.  
Ik schors de vergadering.  
 
Schorsing van 20.12 uur tot 20.23 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  
Aan de orde is amendement A1.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb net bij de griffier gemeld dat ik hoofdelijke stemming 
wil over mijn motie. 
 
De voorzitter: Een aantal mensen is later binnengekomen. Vanwege de hoofdelijke stemming: wie 
heeft de presentielijst nog niet getekend? Iedereen heeft getekend. Oké.  
Dan breng ik amendement A1, de startersleningen, in stemming. 
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad amendement A1. Voor het amendement hebben ge-
stemd de fracties van de PvdA, GroenLinks, Duurzaam Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter: Dan is aan de orde motie M1 over het minimabeleid. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Ik dinsdag aangekondigd dat er een mo-
tie van de PvdA was, waar D66 jaloers op was. Dat is deze motie. Ik zal dat kort toelichten. D66 heeft 
al verschillende keren aangegeven dat zij het minimabeleid zeer belangrijk vindt en dat zij zich grote 
zorgen maakt over alle bezuinigingen die ons met name vanuit het Rijk worden opgelegd. Wij vinden 
dit een groep mensen, waarvoor wij een uitzondering maken. Onze fractie zal voorstemmen. Wij be-
treuren het echter wel dat de fractie van de PvdA met name moties indient met zaken waarop niet be-
zuinigd moet worden. Wij willen de fractie van de PvdA uitdagen de volgende keer te komen met een 
motie over zaken waarop wél bezuinigd moet worden. Dit laatste ter zijde. 
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Een vraag: klopt het dat het college deze motie heeft overgeno-
men? 
 
De voorzitter: Precies. De motie is echter niet ingetrokken door de fractie van de PvdA. Daarom breng 
ik de motie in stemming. Het college ziet dit als een ondersteuning van staand beleid.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij vroegen ons af of wij de motie moesten terugnemen, omdat 
het college de motie heeft overgenomen. Wij wisten echter nog niet wat de raad ervan zou vinden. Het 
was dus een beetje lastig. Het is een advies wat het college heeft.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van het Vechtse Verbond wil ook een stemverklaring 
geven. Wij willen in grote lijnen hetzelfde zeggen als de fractie van D66. U hebt mijn beschouwingen 
dinsdag gehoord. Dit sluit volledig aan bij onze beschouwingen. Daarom zijn wij voor deze motie. 
 
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad hierna motie M1 met algemene stemmen. 
 
De voorzitter: Dan kom ik bij motie M2 over het vrijwilligersbeleid. 
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M2. Voor de motie hebben gestemd de fracties 
van M2000 en de PvdA. 
 
De voorzitter: Dan kom ik bij motie M4 over het wijk- en kerngericht werken. 
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M3. Voor de motie hebben gestemd de fracties 
van M2000, de PvdA en GroenLinks. 
 
De voorzitter: Dan stel ik aan de orde motie M5 over de gemeentelijke informatiepagina. Er is ge-
vraagd om hoofdelijke stemming. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. Naar aanleiding van de inleiding 
van de heer Van Liempdt over deze motie, willen wij erop attenderen dat wij nu echt een andere ge-
meente, een grotere gemeente met twaalf kernen, hebben. Dit hebben wij uitgebreid bediscussieerd in 
het seniorenconvent. De heer Van Liempdt heeft dat helaas gemist. Uit een kort onderzoek van de 
huis-aan-huisbladen blijkt dat de gemeentepagina best gelezen wordt. Het zou jammer zijn deze ver-
der in te korten. Wel willen wij meegeven, zoals de burgemeester al heeft gezegd, nu wij overal op 
moeten bezuinigen, dat wij graag hier zouden zien dat hierin een x-percentage op bezuiniging mee-
loopt met de aanbesteding. Dus, tegen.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. In het seniorenconvent ging het over 
een nog grotere uitbreiding van de gemeentelijke pagina, namelijk door de raad. Dus, laten wij ons bij 
de feiten houden. Voor.  
 
Na hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M5.  
Voor de motie hebben gestemd Gerjet Wisse, Ingrid Groenewegen, Frank van Liempdt, Ron Drup-
pers, Harry Noltes en Gerry Rijsterborgh. 
Tegen de motie hebben gestemd Elfride Zeldenrust, Jos van Nieuwenhoven, Rob Roos, Maarten 
Bootsma, Siem Scherpenzeel, Kathalijne de Kruif, Hetty Veneklaas, Fred Westra, Wim van den 
Bosch, Renie Vis, Han Lyre, Chris Portengen, Piet Paul, Janine van Doesburgh, Jaap Rehbock, Linda 
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Hogeveen, Marnix Veldhuijzen, Dinno de Meer, Cock van der Kaaij, Frank Masteling, Ike Roetman en 
mevrouw Hoek.  
 
De voorzitter: Dan kom ik bij de laatste motie, motie M6.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Graag een stemverklaring. Dankzij de goede uitleg van de 
heer Van der Kaaij, snap ik het nu helemaal. Daar ben ik blij om. Als ik goed nadenk over wat deze 
motie betekent en welke consequenties deze kan hebben voor de duurzaamheid in Stichtse Vecht, 
dan stem ik met trots voor.  
 
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad motie M6 met algemene stemmen.  
 
De voorzitter: Dan breng ik het raadsvoorstel Voorjaarsnota in stemming.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de 
fracties van M2000, de PvdA, GroenLinks en Groep Frank van Liempdt DVV geacht worden tegenge-
stemd te hebben. 
 
De voorzitter: Dan is aan de orde de stemming over raadsvoorstel inzake de vermogenspositie. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Hoewel wij een aantal punten begrijpelijk en 
logisch en goed vinden, vinden wij toch vanwege ons amendement over de startersleningen dat wij 
tegen dit voorstel zullen moeten zijn.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ook wij hebben een aantal punten gevonden, waarvan wij zeg-
gen: moet dat nu op deze manier? Als wij echter naar het geheel kijken, dan kunnen wij voor stem-
men.  
 
Frank Westra: Mevrouw de voorzitter. Er is kennelijk twee keer door 28 mensen gestemd, terwijl er 29 
mensen zijn. Klopt dat?  
 
De voorzitter: De griffier heeft al aangegeven dat hij alles nog even exact zal natellen. Als het nodig is, 
zullen wij dat corrigeren.  
In de notulen zullen de stemverhoudingen, voor of tegen, in elk geval opgenomen worden. De exacte 
tellingen zullen wij echter nog even op een rijtje zetten.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de 
fractie van de PvdA geacht wordt tegengestemd te hebben.  
 
De voorzitter: Ik kijk u even aan. Zou het niet aardig zijn voor de insprekers eerst het raadsvoorstel in-
zake Nyenrode te bespreken?  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn het daarmee eens, maar misschien mogen wij dan 
eerst even schorsen? De fractie van het CDA overweegt een amendement in te dienen. Wij zouden 
graag even met wat andere partijen willen sonderen voordat wij hiermee verder gaan. Het amende-
ment is al uitgedeeld aan het college.  
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Misschien kan het college alvast zeggen of het amendement 
wordt overgenomen. Dan hoeven wij niet te schorsen.  
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De voorzitter: Wij zien nu net het amendement. Het college kan de schorsing ook even gebruiken om 
hiernaar te kijken.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik heb hier twee amendementen liggen, die ik ga indienen op 
het moment dat het antwoord van het college in de eerste termijn niet bevestigend is op hetgeen ik 
vraag. Is het niet handiger gewoon de eerste termijn te doen, waarin de amendementen eventueel 
worden ingediend en daarna te schorsen? 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Misschien kan de heer Druppers in de schorsing even met 
mij van gedachten wisselen en misschien kunnen wij samen constateren dat het amendement dat wij 
in voorbereiding hebben een deel van de lading dekt en daarmee een ander amendement overbodig 
maakt? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat lijkt ons de omgekeerde volgorde. Ik hoor wat de heer 
Veldhuijzen zegt. Dat neemt niet weg dat ik mijzelf het recht voorbehoud om na de eerste termijn 
alsnog een schorsing aan te vragen voor mijn amendementen.  
 
De voorzitter: Dat recht heeft u altijd.  
Ik schors de vergadering. Wij kijken straks of er nog een extra schorsing nodig is. 
 
Schorsing van 20.38 uur tot 20.55 uur.  
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  
 
16. Raadsvoorstel ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode te Breukelen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wij willen graag wat zeggen over Nyenrode. Wij hebben 
een amendement voorliggen. Wij zijn zelf de afgelopen week ook druk geweest om te kijken naar wat 
er voorligt. Wij bespeurden bij de insprekers, zowel van de kant van Nyenrode als van de kant van het 
''octet'', de 'groep van acht', een signaal dat zij heel dicht bij elkaar zaten qua oplossingsrichting. De 
fractie van de PvdA gelooft zeer in de kracht van participatie en dat men daarmee tot de meest opti-
male oplossingen kan komen. Wij vinden het dan ook jammer dat dat proces eigenlijk heel moeizaam 
is gegaan. Wat wij voorgesteld hebben in de werksessie was: ga met elkaar een aantal gesprekken 
aan om tot een oplossing te komen. Dat heeft slechts geleid tot twee gesprekken, waarbij in het laat-
ste gesprek ook nog een soort van oplossing gepresenteerd werd en waar de insprekers, de belang-
hebbenden, niet meer optimaal de kans hebben gehad om te laten zien dat zij wel degelijk een hele-
boel concessies hebben gedaan. 
Aan de andere kant kijken wij naar de inhoud. Wij vinden dat het amendement dat nu voorligt 'een' op-
lossing is. Het biedt uitstel. Uitstel is echter geen afstel, maar het biedt wel de ruimte om met elkaar 
weer te werken aan een verbetering van de relatie en verder te kijken hoe het gaat. De ruimtelijke vi-
sie is geen bestemmingsplan. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Welk amendement wordt bedoeld? 
 
De voorzitter: Het amendement van het CDA. Ik laat mevrouw Groenewegen nu even haar zin afma-
ken en dan kan daarna het amendement worden toegelicht. Dan weten wij waar wij over praten, ook 
de mensen op de tribune. 
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Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Inderdaad, in het vuur van alles wat er gaande is, ging ik 
te snel. Wij hadden zelf ook een amendement. Misschien moet ik dat even toelichten. Dat staat los 
van het amendement van het CDA. 
Wij vinden dat wij als raad, behalve dat ik geloof in participatietrajecten, ook een eigenstandige ver-
antwoordelijkheid hebben in het stellen van kaders. Dat willen wij niet nalaten. Wij hebben inmiddels 
een amendement dat ingediend wordt door drie partijen, de PvdA, M2000 en Duurzaam Stichtse 
Vecht. Dat amendement gaat over het stukje land ten zuiden van het landgoed, waarin de ruimtelijke 
visie nog steeds de mogelijkheid geeft – niet de must, maar de mogelijkheid – om daar een ontsluiting 
te realiseren. Wij vinden dat een ontzettend waardevol stukje land. Wij denken dat de ontsluiting mo-
gelijk moet zijn óp het landgoed. Daarover hebben wij geen zekerheid, want het Grontmij-onderzoek 
loopt nog. Het is natuurlijk denkbaar dat daaruit komt, dat het niet mogelijk is. Er wordt ons nu echter 
wel gevraagd een ruimtelijke visie vast te stellen en een ruimtelijke visie gaat over planologie en over 
ruimtelijke zaken. Wij hechten heel erg aan dat stukje groen, niet alleen omdat het een stukje groen 
is – een ontsluiting zal altijd betekenen dat een stukje groen weggehaald moet worden -, maar ook 
omdat het een fantastisch stukje land is dat de polder ingaat en een doorlopende zone is vanaf de 
Straatweg tot aan het kanaal, dat door de provincie bestemd is als nieuwe natuur. Daar hechten wij 
aan. Dat willen wij graag bewaken. Vandaar dat wij een amendement hebben om dat stukje natuur te 
vrijwaren van ontsluiting. Als het Grontmij-onderzoek erop duidt dat er geen mogelijkheden zijn op het 
landgoed, al is het onze overtuiging dat het wel zo is, dan kan dat alsnog terug naar de raad en dan 
kan de raad dat opnieuw bespreken. Voor dit moment willen wij in de planologische visie dat stukje 
grond vrijwaren van ontsluiting. 
 
Amendement (PvdA, M2000, Duurzaam Stichtse Vecht, GroenLinks): Ruimtelijke visie Nyenrode. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2012; 
 
besluit:  
het raadsbesluit "Ruimtelijke visie Nyenrode" als volgt te wijzigen: 
 
er wordt bij het besluit onder 1. een vierde gedachtestreepje toegevoegd met de volgende zin: 
- de ontsluiting van Nyenrode dient op het huidige eigen terrein van Nyenrode plaats te vinden en 

dus niet ten zuiden van de zogenaamde uitbreidingsstrook. 
 
Toelichting: 
Dit raadsbesluit betreft een ruimtelijke visie. Op planologische gronden vinden wij een ontsluiting 
ten zuiden van de uitbreidingsstrook ongewenst.  
Het bedoelde stuk weiland is in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als gewenste lo-
catie voor nieuwe natuur aangewezen. Vanuit dit gebied is er nu een doorlopende strook groen 
tot en met het Amsterdam-Rijnkanaal, over de graslandjes aan de westzijde van de uitbreidings-
strook. Wij hechten eraan om deze ecologische verbindingszone in stand te houden.  
Wij vinden het van belang dat er goede oplossingen komen voor de verkeersdruk op de Straat-
weg en voor de aansluiting op het tweezijdige fietspad Maarssen - Breukelen.  
De verwachting is dat uit het Grontmij-onderzoek alternatieven komen voor ontsluiting van Nyen-
rode volledig op eigen terrein. Daaraan geven wij de voorkeur boven ontsluiting aan de zuidzijde 
van de uitbreidingsstrook. 
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De voorzitter: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt onderdeel uit van de beraadsla-
gingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
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Dan geef ik even het woord aan de fractie van het CDA. Niemand weet namelijk over welk amende-
ment wij het hebben. Het is handig dat dat eerst toegelicht wordt.  
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Ik hoop dat iedereen inmiddels het amendement van het 
CDA heeft ontvangen. Dat is niet het geval? Het lijkt mij nuttig dat dat eerst gebeurt, zodat iedereen 
kan meekijken. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Misschien kan alvast toegelicht worden wat het CDA pre-
cies wil en hoe dat aansluit bij de wensen van de inwoners. Als het amendement daarop focust, zal 
misschien duidelijk worden of ik daarin wel of niet mee kan gaan.  
 
De voorzitter: Dat lijkt mij goed. Ondertussen wordt het amendement gekopieerd en uitgedeeld. 
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. De eerste woorden die ik uitspreek, lijken wel een klein 
beetje op de woorden van mevrouw Groenewegen. Dit is een lang en moeizaam proces geweest. 
Waar het ons als fractie en eigenlijk ook als coalitie om te doen is, is draagvlak creëren voor een on-
derwerp dat voor velen van uiterst belang is. Iedereen kijkt naar dat stukje van Breukelen en iedereen 
ziet dat daar een geweldig mooi gebied ligt. Wij hebben hieraan drie werksessies gewijd en ik kan mij 
niet herinneren dat in deze raad aan enig onderwerp zoveel tijd is besteed. Wat dat betreft, loopt mijn 
mening iets uiteen met de mening van de PvdA. Ik vind dat wij heel zorgvuldig en nauwkeurig het 
overleg, de discussie, het debat, met elkaar gehad hebben. 
 
Ingrid Groenewegen: Bij interruptie: ik had het over het participatieproces, waarbij ook de belangheb-
benden, de wethouder en Nyenrode aan tafel zaten. Ik had het niet over het debat dat wij hier in de 
raad met elkaar hebben gehad.  
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Dat heb ik ook goed gehoord, maar ook hier hebben de 
inwoners heel nadrukkelijk, uitvoerig en niet altijd op de klok gekeken hebbend de tijd gekregen om 
hun mening naar voren te brengen. Dat is toch een groot goed in onze nieuwe gemeente en dat koes-
teren wij. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Men heeft weliswaar een mening kenbaar kunnen ma-
ken, maar dat is iets anders dan participatie.  
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Mee eens. 
Wij konden constateren dat de standpunten, nadat de drie werksessies hadden plaatsgevonden, toch 
behoorlijk uiteenliepen. Er was toenadering, maar er bleef toch een aantal heikele punten. Het eerste 
punt – en wij kunnen het niet beter doen – werd verwoord door mevrouw Groenewegen. Wij onder-
strepen als CDA, maar zeker ook de hele coalitie, van harte de motie of het amendement dat me-
vrouw Groenewegen heeft ingediend. Echter, er is nog heikel punt en dat is de bebouwing aan de 
zuidzijde. Wij hebben als CDA geprobeerd een standpunt te verwoorden, waarop wij een ruimere 
meerderheid zouden verkregen dan het zich liet aftekenen in de werksessies. Daarom hebben wij dit 
amendement gemaakt. Wij betreuren het, ook al hebben wij regelmatig contact gehad met enkele 
mensen van 'groep van acht', dat 'groep van acht' dit niet kan onderstrepen. Wij hebben ons uiterste 
best gedaan dat wel te bewerkstelligen. Wij hebben, denk ik, door dit amendement iets ingebouwd, 
waarbij wij eerst heel nadrukkelijk aan Nyenrode vragen: mensen, geef ons aan wat jullie willen, laat 
zien wat je de komende tien jaar van plan bent. Een visie vaststellen voor twintig jaar is sowieso al gi-
gantisch moeilijk in deze tijd. Wij weten niet wat zich allemaal kan wijzigen. 
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Door dit amendement dragen wij Nyenrode heel nadrukkelijk op bij de eerste bestemmingsplanronde 
hun ambitie te laten zien, te laten zien waar zij voor willen gaan en ook te laten zien dat de ambitie die 
zij uitgesproken hebben, in zekere mate werkelijkheid gaat worden. Bij de volgende bestemmingsplan-
ronde, zoals in het amendement is verwoord, zal opnieuw bekeken worden hoe de bebouwing er op 
dat moment uitziet.  
 
Amendement (CDA): Universiteit Nyenrode. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2012; 
 
besluit het raadsvoorstel ruimtelijke visie "Universiteit Nyenrode te Breukelen" als volgt te wijzigen: 
 
overwegende dat: 
- de Universiteit Nyenrode belangrijk is voor de gemeente, vanuit verschillende invalshoeken. Het 

landgoed vanuit de cultuurhistorie. De universiteit voor samenwerking met de gemeente op het 
gebied van verschillende inhoudelijke beleidsterreinen en ook voor ondernemers en bedrijven uit 
onze gemeente die positief samenwerken met de universiteit; 

- dit met zich meebrengt dat de gemeente in beginsel positief staat tegenover ontwikkelingen die 
de universiteit nodig acht voor haar voortbestaan; 

- dit onverlet laat dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van ruimtelij-
ke ordening, welstand, milieu, historie en jegens haar burgers; 

 
constaterende dat: 
- voornoemde belangen dreigen te botsen in de nu voorliggende visie; 
- deze botsing zich gedurende het proces van de opstelling van deze visie door een constructieve 

opstelling van alle partijen beperkt heeft tot het bouwvlak in het zuid-oostelijke kwadrant, te we-
ten het zoekvlak ten oosten van het huidige campushotel en ten zuiden van het Albert Heijn-
gebouw; 

- een oplossing van deze dreigende botsing dient te worden gevonden die recht doet aan de be-
langen van alle betrokken partijen en beleidsvlakken; 

- deze visie weliswaar op geen enkele wijze de bevoegdheden van de raad inperkt, waar het aan-
komt op bestemmingsplannen, maar dat het toch goed is om potentiële problemen nu al te identi-
ficeren; 

 
spreekt uit dat: 
- het bouwvlak aan de zuid-oostelijke zijde (tegenover het oude landgoed) in het eerste bestem-

mingsplan, dat de eerste tien jaar van de 20-jarige visie beslaat, niet wordt ingevuld; 
- het bouwvlak voorts pas in beeld komt als alle andere zoekvlakken en dan met name die aan de 

kanaalzijde concreet zijn ingevuld, zodat nu en noodzaak van het omstreden bouwvlak vast is 
komen te staan; 

- het college de vrijheid heeft om de functie die beoogd was voor dit vlak in de bestemmingsplan-
fase elders op het terrein in te vullen, waarbij uiteraard de kaders van de visie wel in beeld die-
nen te blijven; 

- de visie wordt opgenomen in het beschrijvend document van het eerste bestemmingsplan, zodat 
helder is wat, onder de hier genoemde voorwaarden, het eindbeeld is, overigens zonder dat in de 
tweede bestemmingsplanperiode beperkingen worden opgelegd aan de dan zittende gemeente-
raad; 

ei
 2

01
2/

G
W

26
 

- dit amendement op de visie integraal onderdeel uitmaakt van de visie, waardoor nadere amen-
dementen op de tekst niet noodzakelijk zijn. 
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De voorzitter: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt onderdeel uit van de beraadsla-
gingen. Het amendement is gekopieerd en rondgedeeld. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik vroeg net aan de woordvoerder van het CDA of hij dit 
kan uitleggen vanuit de bezwaren die de bewoners hadden. Twee werksessies geleden heeft een gro-
te partij gezegd: als wij moeten kiezen tussen de belangen van de inwoners en de belangen van het 
instituut, dan kiezen wij voor het instituut. Ik heb overigens altijd gezegd: dan kiezen wij voor de be-
langen van de inwoners. Ik zou nog graag van de fractie van het CDA horen in hoeverre dit amende-
ment de bezwaren van de inwoners heeft weggenomen. Als alle bezwaren zijn weggenomen, dan 
hoor ik dat graag. Als er nog bezwaren overeind blijven staan, kan de heer Scherpenzeel dat dan nog 
toelichten? Dat was de vraag die ik zojuist stelde. Kan hij het op die manier uitleggen? 
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Ik weet niet of de heer Van Liempdt het persbericht ge-
zien heeft van de 'groep van acht' van vanmiddag. Daarin staat duidelijk verwoord waar de meningen 
die wij verwoorden in ons amendement uiteenlopen met de meningen die de 'groep van acht' heeft 
omschreven. Dat gaat over de bebouwing aan de zuidzijde en het ene bouwvlak tegen die sloot aan. 
Ik denk dat de heer Van Liempdt wel weet wat ik bedoel. Daarvan wil de 'groep van acht' nu definitief 
geregeld hebben dat dat 'never nooit' bebouwd wordt. Daarvan hebben wij gezegd … 
 
Cock van der Kaaij: Bij interruptie: het gaat op een gegeven moment ook over beeldvorming en 
woordkeuzes en dat soort zaken. Ik lees in het persbericht: "Er komt geen bebouwing op de oostelijke 
helft". 'Never nooit' en dat soort woorden staan er niet. Ik heb zowel de woordvoerder van het 'octet' 
als van Nyenrode horen uitspreken: wij zijn heel dicht bij elkaar. Dus, als wij nu een beeld gaan op-
bouwen van 'never nooit', dan zijn wij verschillen aan het benadrukken die niet bestaan. Dat is niet 
goed voor het participatieproces. Wellicht past het helemaal niet in het reglement van orde, maar het 
zou handig zijn als er even een korte reactie komt van 'het 'octet'' en van Nyenrode op dit voorliggen-
de voorstel. 
 
De voorzitter: Nee, dat is niet aan de orde.  
 
Cock van de Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Dan wil ik in elk geval mijn teleurstelling uitspreken over 
het feit dat de gemeente op deze vorm van participatie een kans laat liggen. 
 
De voorzitter: Wij hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over hoe inspraak plaatsvindt en 
dat het accent in de werksessies moest liggen. Daar is het dan ook nadrukkelijk aan de orde geweest, 
er is veel uitgewisseld. Dit zijn uw eigen spelregels.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp dat de fractie van het CDA een amendement 
heeft geschreven dat niet geheel aan de bezwaren van de inwoners tegemoet komt. In dat geval 
vraag ik voor de stemming een schorsing. Dan kan ik nog even ruggespraak hebben met de 'groep 
van acht'.  
 
De voorzitter: Ik maak eerst deze ronde af. Het lijkt mij goed daarna de reactie van de wethouder te 
horen. Dan heeft iedereen een compleet beeld. Daarna schorsen wij even, zodat iedereen rugge-
spraak kan hebben.  
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Uiteindelijk was de heer Scherpenzeel nog aan het woord. Als hij zijn betoog afmaakt, kom ik daarna 
bij alle anderen die het woord willen voeren.  
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Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Ik weet niet of de heer Van der Kaaij nog op een ant-
woord zit te wachten van onze kant. Ik heb in de woorden die ik zojuist uitgesproken heb heel duidelijk 
aangegeven dat wij het zeer betreuren dat het 'octet' niet met de strekking van dit amendement kan 
meegaan. Wij hebben dat, en dat zal bevestigd kunnen worden, uitdrukkelijk wel geprobeerd en wij 
hebben het 'octet' wel op de hoogte gehouden. Op een gegeven moment houdt het op.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik zou daarop willen aanvullen dat het amendement dat 
hier ligt in elk geval ook met Nyenrode besproken is, dus met alle betrokken partijen, en dat Nyenrode 
goed kan leven met dit amendement. Het is wel belangrijk dat wij ons realiseren dat wij het visiedo-
cument dat wij hier vaststellen met ons allen doen, als raad en ook als Nyenrode. Dit is een samen-
werking, dus het kan niet zo zijn dat dit zonder steun van Nyenrode gebeurt. Dat wil ik toch even be-
nadrukken. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Vanavond hebben wij al verschillende keren over voormalige 
gemeenten gesproken. Dat ga ik nu ook doen. Ik was immers ook fractievoorzitter van D66 in de 
voormalige gemeente Breukelen. Daar heeft het onderwerp Nyenrode ook regelmatig op de agenda 
gestaan. Ik kan u wel vertellen dat ondergetekende … 
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Ik word er net op geattendeerd dat ik een fout heb ge-
maakt. Ik wist dat echt niet. Ik kreeg net van een van de initiatiefnemers van het 'octet', mevrouw 
Oosthoek, te horen dat zij ingestemd hebben met de strekking van het amendement dat de fractie van 
het CDA net heeft ingediend.  
 
De voorzitter: Er is een amendement ingediend namens de fractie van het CDA. Dat amendement is 
afgestemd met Nyenrode. Dat is afgestemd, inmiddels, met de wethouder. Dat is afgestemd met het 
'octet'. Iedereen kan leven met de strekking van dit amendement.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een hamerstuk. 
 
De voorzitter: Ik probeer het helder te maken. Als iedereen blij is … 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Nu het college nog blij, en dan … 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 is nog niet blij. Dat wilde ik net uitleggen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Dat was precies waarom ik vroeg het 'octet' even te laten 
reageren. Dat had deze verwarring voorkomen.  
 
Ron Druppers: Bij mij is de verwarring helemaal weggenomen, hoor. 
 
De voorzitter: Dat is mooi.  
In elk geval ligt er iets gezamenlijks, waarin iedereen zich kan vinden. Dat lijkt mij een historisch mo-
ment. Laten wij dat vooral met elkaar markeren.  
Mevrouw Hogeveen, u was nog met uw betoog bezig.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Dan begin ik met mijn pleidooi. Ik begin even kort opnieuw. 
Wij hebben het vanavond regelmatig gehad over voormalige gemeenten. Ik heb daar zelf als onderge-
tekende regelmatig met dit dossier geworsteld. Waarmee D66 toen en eigenlijk nu ook in Stichtse 
Vecht worstelde, is dat wij uiteraard een partij zijn die wil staan voor onderwijs. Uiteraard is het D66 
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die wil staan voor een universiteit op haar eigen grondgebied. Wij hebben echter ook gezien, in eerde-
re onderzoeken en nu weer, dat er bij een heel grote vergroting van de universiteit veel meer verkeer 
op ons gaat afkomen van de universiteit de Straatweg op. D66 Stichtse Vecht heeft toen met het CDA 
opgetrokken en tegen de visie gestemd. De visie zag er toen heel anders uit dan de visie die er nu ligt. 
D66 Stichtse Vecht was toen van mening dat als het verkeersprobleem niet opgelost wordt – als er 
geen oplossing komt van wát te doen met het verkeer dat van Nyenrode weg wil en dat Nyenrode op 
wil – wij helaas genoopt zijn tegen te stemmen. Ik vraag mij af of de wethouder voldoende antwoord 
hierop heeft, zodat wij toch voor kunnen stemmen en er een oplossing is voor de problematiek met het 
verkeer.  
 
De voorzitter: Er is veel overeenstemming, maar ik kijk even of er nog iemand iets wil toevoegen.  
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Ik wil niet iets toevoegen, maar misschien kan ik een stem-
verklaring geven. Wij hebben natuurlijk ook bij alle onderhandelingen gezeten en wij hebben ook de 
mensen van het 'octet' beluisterd en alle andere mogelijke dingen. Ik moet toch echt meegeven dat wij 
als VVD echt dolblij zijn dat er over dit amendement ook consensus is. Ik hoorde de heer Van Liempdt 
net iets zeggen over de bewoners. Er zijn natuurlijk verschillende soorten bewoners. Wij hebben van-
avond ook de ondernemers en de winkeliers gehoord en zij zijn heel blij als de kogel door de kerk is 
en dit visiedocument vanavond min of meer wordt aangenomen.  
Nogmaals, de uitstraling van dit kennisinstituut is enorm belangrijk voor dit gebied, voor de bedrijven 
en voor de ondernemers. Wat voor de VVD ook ongelooflijk belangrijk is, is dat het een borging is van 
een uniek monumentaal landgoed. Dat is de reden dat wij dit amendement van harte steunen en dol-
blij zijn met de consensus. 
Ik heb nog een vraag. Mevrouw Hogeveen sprak over de verkeersproblematiek. Ik zie ook het amen-
dement van de PvdA. Is daarover consensus bij Nyenrode? Dat wil ik graag weten.  
 
De voorzitter: Heeft u het over het amendement van het CDA? 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Dat amendement steunen wij. Ik wil graag weten of er con-
sensus is over het amendement van de PvdA. 
 
De voorzitter: De wethouder zal daarover straks uitleg geven. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wij stellen hier een ruimtelijke visie vast. Mevrouw 
Zeldenrust maakt de ruimtelijke visie nu volledig afhankelijk van de consensus bij Nyenrode. Dat is 
één. Mevrouw Hogeveen vraagt: is er een oplossing voor de verkeersproblematiek? Volgens mij is dat 
een verhaal dat wij afdichten in het bestemmingsplan en niet in de ruimtelijke visie.  
 
Linde Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag niet of er een oplossing is voor het verkeerspro-
bleem. Ik vraag of de wethouder een antwoord heeft.  
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Voor de VVD is het ongelooflijk belangrijk wat de wethouder 
zegt. De wethouder gaat over die ontsluitingsproblematiek.  
 
De voorzitter: Voordat wij hier een heel zijdelings debat gaan voeren dat mensen niet meer kunnen 
volgen, zeg ik u dat de wethouder hierop zodadelijk zal ingaan. Dat lijkt mij verstandig. 
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Wil iemand nog iets inhoudelijks toevoegen? 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag mij af of het amendement van het CDA nog een 
gedachtestreepje erbij kan krijgen. Ik heb altijd geleerd van Nyenrode-hoogleraren: weest hard op de 
inhoud en zacht op de relaties. Nu, over de inhoud is het nodige gezegd. Er zijn duidelijke standpun-
ten ingenomen en men is tot elkaar gekomen. "Zacht op relaties" is het punt dat nog niet voldoende 
aan bod komt. Er komt straks wel een klankbordgroep en moet dus weer gezamenlijk opgetrokken 
worden. Ik neem aan, als dit hele verhaal straks is aangenomen, dat er sowieso ferme handdrukken 
worden uitgewisseld. Wellicht kan er nog iets meer komen bij "spreekt uit" dat er ook iets met de parti-
cipatie gaat gebeuren: het niveau van participatie, welke onderwerpen ga je in de klankbordgroep be-
handelen? Wellicht heeft de wethouder daarover al ideeën. Dat kan ook. Dan hebben wij het CDA niet 
nodig. Dat is net zo handig.  
 
Marnix Veldhuijzen: Mijnheer Van der Kaaij, u hebt het CDA altijd nodig.  
 
De voorzitter: U hebt elkaar nodig.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben elkaar allemaal nodig in dit proces. Dat is na-
tuurlijk het mooie als het over participatie gaat. Wat dat betreft vind ik het jammer dat wij zo vastzitten 
aan zo'n strak reglement van orde en dat wij niet gewoon de gesprekken kunnen voeren. Ik wacht nu 
eerste de reactie van de wethouder af. 
 
De voorzitter: Dat reglement is door u zelf vastgesteld. Laten wij die discussie beëindigen.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik wacht het college af en ik hoor graag van anderen of 
het nuttig en zinvol is iets meer op te nemen over de participatietaken en –rollen in de klankbordgroep. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Als GroenLinks zijn wij blij met de consensus die nu bereikt wordt. In 
eerste instantie konden wij het amendement van het CDA niet direct ondersteunen. Nu hoor ik dat de 
'groep van acht' er wel achter staat. Wij vinden het eigenlijk te veel een compromis. Wij zouden liever 
een visie zien met een stip op de horizon; die is langer dan tien jaar. Ik wil de stemming daarmee ech-
ter niet bederven. Iedereen is voor in dit participatieproces. In elk geval hier binnen het gemeentehuis 
zijn wij daar heel blij mee. Het amendement van de PvdA ondersteunen wij ook. Dat was een ander 
kernpunt van ons, namelijk dat de afwikkeling van het verkeer niet buiten het terrein komt in de polder. 
Dus wij kunnen wij beide amendementen steunen.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het amendement van het CDA is tien minuten oud en nog 
warm; dat komt net uit de oven, wat mij betreft. Eén opmerking daarbij. Dat moeten wij goed voor 
ogen houden. Ik zei het net ook al tegen de indiener van de motie, de heer Veldhuijzen. Zo'n visiedo-
cument is als een tanker. Als je die eenmaal op weg stuurt, dan vaart die een bepaalde koers. Wat nu 
voorgesteld wordt, is dat halverwege de mogelijkheid wordt ingebouwd om de koers te wijzigen als 
dingen niet goed gaan. Alleen, dan moeten de kapitein en de stuurman heel goed opletten dat zij al op 
weg zijn. Mijn ervaring in tien jaar politiek is dat het geheugen in de politiek nog wel eens korter wil 
zijn. Op welke manier borgt het CDA en borgt het college de afspraak die hierin gemaakt is of moeten 
wij dan vertrouwen op het 'octet', dat over tien jaar aan de bel gaat trekken als dingen niet goed gaan? 
Ik wil graag weten op welke manier met dat volgende bestemmingsplan de raadsleden die er dan zit-
ten – velen van ons zullen hier dan niet meer zijn – geïnformeerd worden over wat hier nu is besloten? 
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Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat wij daarover heel helder kunnen zijn. Het vier-
de gedachtestreepje beschrijft expliciet dat de visie inclusief dit amendement onderdeel wordt van het 
beschrijvend document bij het eerste bestemmingsplan. Dat betekent dat nooit vergeten kan worden, 
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wanneer wij het tweede bestemmingsplan vaststellen, dat er een visie ten grondslag lag aan het eer-
ste bestemmingsplan. In het amendement zijn heel duidelijke randvoorwaarden geschapen om in het 
tweede bestemmingsplan alsnog dat vlak in te gaan vullen. Wat dat betreft mag ik daarover de com-
plimenten aan Nyenrode geven, die dit expliciet gevraagd hebben. Daarmee is het beter dan ooit ge-
borgd dat alle partijen volledig op de hoogte zijn van hoe wij hier over deze visie gesproken hebben op 
het moment dat de tweede bestemmingsplanperiode gaat komen. 
 
Jaap Rhebock: Bij interruptie. Mijnheer Druppers, ik wil u zeggen dat elke tien jaar het bestemmings-
plan moet worden veranderd c.q. aangepast. Dan wordt er weer naar gekeken, ook naar wat in het 
oude bestemmingsplan staat. Dat wij dat vergeten zouden zijn, is ondenkbaar.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik heb het niet over een bestemmingsplan. Ik heb het over een 
visiedocument, waarin wij aangeven wat wij over tien jaar gaan doen. Als datgene wat de heer Veld-
huijzen aangeeft door het college wordt bevestigd, is mijn angst wat dat betreft helemaal weggeno-
men.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat wij nog even doorgevraagd hebben hoe de 
inwoners erin staan en dat dat op deze manier duidelijk is geworden.  
Van de wethouder hebben wij het aanbod gekregen om in mijn fractie nog iets te verduidelijken. Wij 
hebben vanmiddag fractievergadering gehad. Ik heb hem geprobeerd te bellen; ik sta op zijn voice-
mail. Er is nog één technische vraag uitgekomen. Wellicht is hij zo goed die vraag nog even te beant-
woorden. Wij hebben als fractie namelijk begrepen dat er bij Motel Breukelen, waar ooit een vergun-
ningsaanvraag is geweest voor uitbreiding van de hotelaccommodatie – een vijfjarige procedure –
, een compensatievergoeding aan de gemeente is betaald in verband met een waardestijging van 
€ 350.000,--. Ik kan dat niet goed terugvinden in deze stukken. Komt dat later nog of vindt de wethou-
der dat hiervan aangaande Nyenrode geen sprake is? Wij constateren dat er een hotel komt en dat de 
locatie ook gebruikt wordt voor bruiloften, partijen, feesten. Oneerlijke concurrentie wil ik het nog niet 
noemen, maar het lijkt mij wel dat het relevant is.  
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Als ik het goed inschat, dan komen wij vanavond aan het 
eind van een jarenlang proces. De gemeente Breukelen heeft voorheen met Nyenrode een intentie-
overeenkomst gesloten voor het gezamenlijk opstellen van een visiedocument, daarmee ook het be-
lang onderstrepend dat de belangen gezámenlijk zijn. Ik denk dat wij ons dat goed moeten realiseren.  
Het proces is het laatste half jaar in een stroomversnelling gekomen. De sluitstenen zijn bij elkaar ge-
sprokkeld en de laatste sluitsteen, om het zo te zeggen, is vanavond aangereikt. Dat doet ons deugd. 
Nyenrode is voor de gemeente Stichtse Vecht, zoals al meermalen is onderstreept, uitermate belang-
rijk en misschien moet ik zelfs eerst het landgoed noemen en dan de universiteit. Hoewel, beide zijn 
belangrijk.  
In het proces is een aantal stappen genomen. De stappen die gezet zijn, hebben uiteindelijk, naar wij 
hopen, geleid tot een unanieme besluitvorming hedenavond. In de besluitvorming is er van tijd tot tijd 
nogal met de nodige felheid geopereerd. Op zich is dat natuurlijk logisch, want onder druk wordt alles 
vloeibaar. Als je de druk opvoert, forceer je vaak een oplossing. Dat zien wij ook hier. Toen wij van-
avond deze kant opkwamen, was mijn voornemen om inhoudelijk iets anders te reageren dan ik nu 
doe. De indruk was bij ons zeker aanwezig dat er enkele participanten waren, die hun plaats ten op-
zichte van Nyenrode niet goed bepaalde. Bij ons werd namelijk de indruk gewekt dat zij meenden het 
recht te hebben de ontwikkelingen van Nyenrode te blokkeren. Dat kan dus nooit de bedoeling van 
participanten zijn. Overleg is goed, is nuttig en is nodig. Het kan echter nooit ingestoken worden met 
het blokkeren van ontwikkelingen. Dan kan de eigenaar namelijk naar huis gaan, want dan wordt hij 
afhankelijk van participanten. Zo zit de maatschappij dus niet in elkaar.  
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Dan kunt u ook begrijpen dat het ons deugd doet dat wij nu horen dat de participanten het voorstel, 
zoals door de fractie van het CDA is ingediend en dat afgestemd is met het college en met Nyenrode, 
accepteren. Daarvoor zijn wij dankbaar, want dat opent ook de weg in het vervolg om in een klank-
bordgroep in goede harmonie de zaken in het bestemmingsplan op een goede wijze in te steken en, 
naar wij hopen, af te ronden. Wij hebben daarin vertrouwen, want ook dit is voor ons allemaal een 
leerproces.  
Dan is er nog een ander punt. Dat is het verkeer, ook verwoord in het amendement van de fracties 
van de PvdA, Duurzaam Stichtse Vecht en GroenLinks. De wens, de intentie, is om die verkeersont-
sluiting op het landgoed te realiseren, alleen bij de uitwerking van die plannen moeten wij ons wel rea-
liseren dat een aantal andere aspecten hierin ook een rol speelt: mogelijkheden, onmogelijkheden, 
veiligheid en noem maar op. Om nu een oplossing bij voorbaat te blokkeren, is niet onze insteek. Stel, 
als voorbeeld, dat je één meter grond van de buren nodig hebt om de veiligheid te verbeteren, spre-
ken wij dan nu uit: dat doen wij niet, dan maar wat minder veiligheid? Dat gaat ons te ver. Dat zou ik 
ook de collega-raadsleden en het college willen meegeven: enerzijds is de intentie duidelijk, maar 
blokkeer niet bij voorbaat een oplossing die wellicht beter is, want het onderzoek is nog gaande.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij is het laatste van wat de heer Van den Bosch zegt 
precies hetgeen waarmee het amendement eindigt. Ik zie geen strijdigheid met wat hij zegt. Ik wil toch 
graag het antwoord van de wethouder afwachten.  
 
De voorzitter: Inderdaad, ik stel voor dat wij het antwoord van de wethouder afwachten.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Er is veel gezegd en vaak hetzelfde. Ook wij zaten hier anders in. 
Wij zaten hier altijd positief in en steeds zijn er concessies gedaan. Zoals de heer Van de Bosch zo-
juist zei: de 'groep van acht' wil eigenlijk niets of nul of weinig. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik wil nog een keer een pleidooi houden dat wij ons tot de 
feiten moeten beperken en dat wij niet moeten bijdragen aan een beeldvorming. Nu wordt de uit-
spraak gedaan dat de 'groep van acht' niets wil.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De heer Van der Kaaij moet mij laten uitpraten. Wat ik wil zeg-
gen, is dat de fractie van Het Vechtse Verbond verheugd zijn dat nu blijkt dat de 'groep van acht' hier 
uiteindelijk wel positief in staat. Dat vinden wij het toefje van vanavond. Wij zijn daar heel blij mee. Er 
is nog een lange weg te gaan. De bestemmingsplannen komen nog en er moeten nog heel veel be-
sluiten genomen worden. Dan is dit een heel mooi startmoment om eensgezind te gaan werken in de 
uitvoering.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik denk, en dat zeg ik ook tegen de heer Van den Bosch, 
dat het niet de juiste conclusie is te constateren dat de 'groep van acht' eindelijk een beetje op het 
goede spoor zit. Nee, de conclusie is dat wij blij mogen zijn dat er betrokken inwoners zijn, die ons 
meehelpen om na te denken over de juiste beslissingen. Dat wil ik tegen de heer Van den Bosch zeg-
gen en ook tegen mevrouw Hoek.  
 
Linda Hogeveen: Bij interruptie: ik ga mevrouw Hoek bijvallen. Zij heeft niet aangegeven wat hier nu 
gesuggereerd wordt. Zij heeft alleen maar wat gezegd over iets wat zij dacht gehoord te hebben. Dat 
wordt niet geconcludeerd als een feit.  
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Frank van Liempdt: Bij interruptie. 
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De voorzitter: Nee, mijnheer Van Liempdt, dit draagt niets bij. Weet u wat jammer is? Er ligt iets moois 
op tafel. Ik denk dat iedereen die op de tribune zit graag wil weten wat het slot wordt. Dat loopt nu he-
lemaal weg, omdat wij weer een heel vervelende discussie met elkaar voeren. Laten wij kijken of wij 
tot iets moois kunnen komen.  
Mevrouw Hoek, rondt u af. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik wil zeggen dat het altijd dezelfden zijn die proberen de sfeer te 
verzieken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Hoek, laten wij dit soort dingen niet zeggen. Rondt u gewoon uw betoog af.  
 
Cock van der Kaaij: Een beetje zelfreflectie mag.  
 
Mieke Hoek: Dat bedoel ik dus. Het zijn altijd dezelfden. 
 
De voorzitter: Ik maak nu bezwaar. Dit helpt niks. Wij zijn met een belangrijke avond bezig. Wij heb-
ben net de voorjaarsnota vastgesteld. Wij gaan nu iets moois doen rondom de visie van Nyenrode. 
Laten wij even respect naar elkaar toe opbrengen en dit tot een goed einde brengen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Fijn dat u zegt dat wij respect naar elkaar toe moeten opbrengen. 
Het zou mooi zijn als iedereen dat zou doen. Ik doe het ook meestal wel. Wat ik wil zeggen is dat wij 
de visie en het amendement zullen steunen.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb in de eerste termijn niets kunnen zeggen over het 
amendement, omdat wij dat toen nog niet hadden. Ik wil daarover kort nog iets zeggen. 
Ik wil mij aansluiten bij alle complimenten. Het is natuurlijk fantastisch als je in zo'n traject uiteindelijk 
tot een compromis komt, dat iedereen steunt. Ook wij gaan dit steunen.  
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ik had aan het begin van de avond ook niet dur-
ven hopen dat wij hier om vijf minuten over half tien met zo'n amendement zouden en dan nog wel 
een unaniem amendement. Het zal u niet verbazen dat het college het amendement overneemt.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Het is niet unaniem. Ik wacht nog op het antwoord van de 
wethouder.  
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Dat antwoord komt eraan.  
Ik denk dat het goed is even stil te staan bij het feit dat wij als college van de nieuwe gemeente Sticht-
se Vecht er altijd ingegaan zijn vanuit de filosofie dat wij trots zijn op de Universiteit Nyenrode binnen 
onze gemeentegrenzen. Overigens, wij zijn ook heel tros dat al die activiteiten plaatsvinden op een 
wonderschoon landgoed.  
Een van u heeft het al gememoreerd: destijds heeft de gemeente Breukelen ervoor gekozen om een 
ontwikkeling in te gaan van een gezamenlijke visie. Dat betekent dat het niet zo was dat het college of 
Nyenrode of de raad een mening had. Je moet proberen er met elkaar uit te komen. Dat loopt al heel 
veel jaren.  
Over participatie is vanavond veel gezegd. Toch wil ik benadrukken dat er al vanaf het begin dat deze 
visie ter inzage is gelegd, allerlei participatieve zaken geweest zijn. Dat wij dat op dit moment anders 
invullen, omdat wij natuurlijk vorig jaar gewend zijn met de brede heroverweging en expertgroepen, is 
iets meer van deze tijd, denk ik. Ik ga echter niet mee als er gezegd wordt dat er te weinig participatie 
is of dat het niet goed is gegaan. Er zijn talloze participatieve momenten geweest, schriftelijk, monde-
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ling, bij elkaar om de tafel. Op een gegeven moment moet je dan proberen er met elkaar uit te komen. 
U vroeg ons eruit te komen met de 'groep van acht', maar het is onze taak er ook met u uit te komen. 
Dat was de reden dat wij na drie werksessies, rondetafelgesprekken, insprekers en Nyenrode gehoord 
hebbende, gezegd hebben: na de vorige werksessie komen wij met een plaatje, dat wij graag aan de 
raad voorleggen.  
Er zijn heel veel vragen gesteld over het verkeer. Daarbij hebben wij al vaker stilgestaan en daarvan 
hebben wij, met name voor wat betreft de gemeente, gezegd: de ontsluiting van de Straatweg is een 
randvoorwaarde bij het bestemmingsplan. Dat betekent heel concreet dat ik u toezeg dat wij in de 
eerste bestemmingsplanprocedure – wij hebben dat op de eerste bladzijde van onze oplegnotitie op-
geschreven – meteen met het verkeer aan de slag zullen gaan en dat wij naar een oplossing zullen 
zoeken. Echter, u geeft ook aan: het verkeer moet op het eigen landgoed. Daar zit ik met een dilem-
ma. Dat dilemma is dat wij dat niet in eigen hand hebben en wel om de volgende reden: 
De Straatweg is een provinciale weg, dus wij zullen daarover altijd in overleg moeten met de provin-
cie. Dat doe ik ook, om te beginnen op 4 juli. 
Aan beide zijden zit water: op het oude landgoed ten noorden van de rector magnificus en ook aan de 
zuidkant. Ik weet dat mensen heel erg houden van het water dat aan de zuidkant van die woning 
loopt. Daar moet je met een weg niet doorheen gaan. Dan zul je aan de zuidkant van die waterpartij 
iets moeten zoeken. Als je dat aan de noordkant doet, waar nu de poort staat, zit je in een gebied met 
cultuurhistorische waarden. Dat gebied, met die cultuurhistorische waarden, zit op het oude landgoed. 
Ook daar zijn wij als gemeente en als gemeenteraad niet vrij. Daar worden allerlei toetsen overheen 
gelegd en dat betekent dat ik niet anders kan doen dan over dit amendement te zeggen: het is niet he-
lemaal op zijn plaats in onze gemeenteraad. Vele partijen zullen hierover gaan oordelen met ons. Wij 
zijn er allemaal tezamen bij. Wij leggen het bij u op tafel in de eerste fase van het bestemmingsplan. 
Dus dat betekent dat wij daar morgen mee beginnen als alles loopt zoals ik nu verwacht. Het verkeer 
komt daar meteen achteraan. Wij hopen dat wij er dan gezamenlijk uitkomen. Het is niet zo dat wij al-
leen maar moeten wachten op de optimale oplossing die misschien door Grontmij wordt aangedragen. 
Er is daar veel meer aan de hand. Er is verkeer. Er is verkeersveiligheid. Er is ook, puur: hoe ziet de 
cultuurwaarde op die plekken eruit? Wat vindt de provincie daar eigenlijk van? En, waarover wij het 
vanavond niet gehad hebben, maar wel vaak in het verleden, is: hoe lossen wij nu echt dat probleem 
van die fietsers daar op? Dat zijn allemaal zaken die meespelen. Ik zou dus: laten wij dat amende-
ment even voor ons houden, het komt straks vanzelf aan de orde als wij met oplossingen terug moe-
ten komen naar de raad en dat doen wij zo snel mogelijk. "Zo snel mogelijk" is niet alleen een wens 
van het college, maar ook een wens van Nyenrode. Ook Nyenrode wil zo snel mogelijk die verkeers-
problematiek oplossen.  
 
De heer Druppers vroeg om een bevestiging van het college betreffende het vierde aandachtstreepje 
van het amendement. Dat kan ik hierbij bevestigen, waardoor die tanker toch enigszins bestuurbaar 
wordt, maar dan wel zodanig dat wij wat mij betreft vanavond stoppen met het formeren van een visie 
en gaan starten met het RO-proces.  
Model Breukelen, de compensatievergoeding: dat zegt mij niks. Dat was ik niet bij, dus dat laat ik 
graag over aan collega Wiersema. Ik weet dat echt niet. 
 
De voorzitter: Wethouder De Groene, u verzoekt het amendement van de fracties van de PvdA, Duur-
zaam Stichtse Vecht en M2000 aan te houden?  
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ja. Ik verzoek de overwegingen in te brengen op 
het moment dat wij naar de raad komen inzake het verkeer. Het verkeer staat gepland in de eerste 
kwartalen van het RO-proces. Dan komt het aan de orde. Dan is hopelijk Grontmij klaar, dan hebben 
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wij er met de provincie over gesproken en dan hebben wij een beter beeld van de cultuurhistorische 
waarden van de plek waarover wij het hier hebben.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt begon met feesten, bruilof-
ten en partijen. Die zijn dan in elk geval van studenten; laat ik daarin helder zijn. Er is geen hotelfunc-
tie, zoals in Breukelen. Daar is een anterieure overeenkomst afgesloten met als doel om zaken die de 
gemeente qua infrastructuur en andere zaken moet aanleggen, door de initiatiefnemer worden be-
taald. Het bedrag dat de heer Van Liempdt noemde klopt redelijk. Daar is in een overeenkomst vast-
gesteld dat dat bedrag gelijktijdig weer gestoken wordt in de ontwikkeling van het gebied. Straks bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan wordt óf een exploitatieovereenkomst óf een anterieure over-
eenkomst vastgesteld met het bedrag daarin. Dat moet allemaal nog berekend worden.  
De klankbordgroep. U heeft informatie gekregen: een schriftelijke beantwoording van enkele vragen in 
de memo van 15 mei. Daarin staat al een aanzet voor de klankbordgroep. Bij elk bestemmingsplan 
hebben wij een klankbordgroep. Daarin zitten omwonenden, belanghebbenden en, in dit geval, ook 
initiatiefnemers en de gemeente. Wij zullen voor de eerste bijeenkomst mensen uitnodigen en afhan-
kelijk van de grootte van de groep gaan wij kijken of die groep wat kleiner moet worden of dat wij met 
de hele groep bijeenkomen. Wij zullen ook vastleggen wat de status van de klankbordgroep is. Die 
klankbordgroep geeft altijd advies. Dat advies is een openbaar advies en daarmee zullen het college 
en de raad iets doen. Ook dat is openbaar. Wij zullen ook aangeven op welke terreinen wij advies 
gaan vragen. Dat heeft te maken met de bekende rits van onderzoeken die wij moeten doen, zoals het  
beeldkwaliteitsplan. Ik denk dat er in dit geval ook ongevraagd advies gegeven kan worden over za-
ken die betrekking hebben op dat bestemmingsplan. Zo strak is dat dus niet. Het is eerder meer dan 
minder. 
 
Hoe zal het na tien jaar gaan, vroeg de heer Druppers. Juist door het amendement wordt de visie on-
derdeel – laten wij zeggen: een entree – van het bestemmingsplan. Dat betekent ook dat je automa-
tisch, als je met het tweede bestemmingsplan begint, weer begint met de visie. Dan kijk je: is alles nog 
actueel of is er veel veranderd? Dat is altijd weer het startmoment en dat is daarmee een soort zeker-
heid dat daarnaar gekeken wordt.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag mij af waar ik mij nu bevind volgens het reglement 
van orde. 
 
De voorzitter: In de tweede termijn.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik wil benadrukken, in de positieve sfeer waarin wij an sich 
zitten, dat ik heel veel waardering en respect heb voor de 'groep van acht'. De eerste keer dat wij hier 
zaten, waren het allemaal losse insprekers, met losse meningen. Dat is één geheel geworden. Van 
mijn kant is er wat dat betreft geen kritiek op te horen.  
Ik hoor van wethouder Wiersema, als het over de klankbordgroep gaat, een duidelijk uitspraak: het zal 
eerder meer dan minder worden. Dat is een duidelijke uitspraak, waar je een wethouder aan kunt 
houden. Het wordt altijd meer dan minder: er is nooit een eind, dus dat gaat altijd goed.  
Er mag ongevraagd advies gegeven worden, er is openbaarheid, geen achterkamertjes, enzovoort. Ik 
moet eigenlijk gewoon zeggen dat de fractie van Duurzaam Stichtse Vecht trots, tevreden en dergelij-
ke is en zal instemmen met alles, behálve iets wat ik nog van wethouder De Groene wil horen, name-
lijk dat hij helemaal achter het amendement over het verkeer staat, omdat daarin slechts de voorkeur 
wordt uitgesproken de ontsluiting op eigen terrein te doen en dat bij gebleken gelijke uitkomsten die 
voorkeur daar komt te liggen. Volgens mij kan de wethouder dat gewoon bevestigen. Daar zit geen 
risico in, volgens mij. Dat hoor ik graag zo meteen nog. 
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Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Complimenten zijn er al veel uitgedeeld. De heer Van 
der Kaaij complimenteert het 'octet'. Ik wil ook Nyenrode complimenteren, omdat Nyenrode ook be-
hoorlijk wat concessies heeft moeten doen en geduld heeft moeten hebben.  
Dan het amendement. De heer Van der Kaaij noemde het zojuist een verkeersamendement. Dat is 
het niet. Het is een ruimtelijk amendement, een planologisch amendement. Wij stellen hier een ruimte-
lijke visie vast. De woorden die de wethouder daarover sprak, gingen over allerlei andere overwegin-
gen, die straks in een latere fase een rol spelen. Hij noemde al even cultuurhistorie, maar het gaat ook 
over de weg die een provinciale weg is.  
Volgens mij houdt het amendement in dat wij een ruimtelijk, een planologisch kader stellen, waarin wij 
zeggen dat wij het ruimtelijk gezien onwenselijk vinden om de polder in te gaan met die ontsluiting. 
Dat neemt niet weg dat wij de verkeersproblematiek en het overleg met de partners en al die andere 
dingen nog moeten doen. Het amendement laat de mogelijkheid daarop terug te komen en het pro-
bleem dan nog eens integraal te bekijken. Wij zitten hier nu echter op dit moment om een ruimtelijke 
visie vast te stellen. Het ruimtelijke kader dat wij willen meegeven, is: die weg door de polder heeft niet 
onze voorkeur. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. In de eerste termijn heeft de fractie van D66 gezegd dat zij 
een reactie wilde van de wethouder, waarmee zij zou kunnen leven. Die reactie is net gegeven. In die 
context kan dus gesteld worden – ik zie de heer Druppers al helemaal blij worden - dat ook de fractie 
van D66 zal voorstemmen. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Allereerst waren wij natuurlijk heel blij om te horen dat 
naast Nyenrode en naast de betrokken organisaties, ook de raad en het college dit amendement kun-
nen ondersteunen.  
Met betrekking tot het verkeer en het amendement van fracties van de PvdA, M2000, Duurzaam 
Stichtse Vecht en GroenLinks: op zichzelf zijn wij tevreden met wat de wethouder daarover al heeft 
gezegd, namelijk dat de verkeersproblematiek als zodanig in de eerste bestemmingsplanfase wordt 
opgelost en dat hij iets ruimte vraagt voor het feit dat het kan zijn dat je in de veiligheidsoverwegingen 
tegen begrenzingen op het huidige terrein aanloopt. In zekere zin kunnen wij daar wel in mee gaan. 
Wij hopen wel, en wij zijn wat dat betreft benieuwd, dat Nyenrode daarover geconsulteerd is en of be-
kend is hoe Nyenrode daarin zit. Wij hopen ook, míts het mogelijk is vanuit een veiligheidsoptiek en 
vanuit een ruimtelijke optiek om het op het eigen terrein te realiseren, dat dat gebeurt en dat dat de 
voorkeursoptie wordt. Dat zouden wij nog graag willen horen van de wethouder. 
 
De voorzitter: Even voor de helderheid. De heer Van der Kaaij zegt dat er alleen gesproken wordt over 
voorkeur. Dat is echter in de toelichting. Bij het aannemen van een amendement telt alleen de op-
dracht. Dat is een eenduidige opdracht. Dat moeten wij ons goed realiseren met elkaar. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Ik heb geluisterd naar wat de wethouder heeft gezegd. Het 
moge duidelijk zijn dat wij het CDA-amendement zullen steunen.  
Wat betreft het PvdA-amendement hebben wij goed geluisterd naar de wethouder. Inderdaad, hij 
spreekt over het 'voor je uit schuiven' en het 'nog even aanhouden' van dit in principe heel sympathie-
ke amendement. Daarin willen wij meegaan. Dus, wij willen nu geen oplossingen gaan blokkeren, om-
dat het college hierover nog in gesprek is met de provincie, omdat Grontmij nog allerlei studies doet, 
omdat de veiligheid nog bekeken moet worden en ook omdat bekeken moet worden of het planolo-
gisch inpasbaar is in het mooie stukje aan de rechterkant van het hek. Ook dat is een prachtig stukje, 
dat ecologische waarde heeft. De vraag is of dat zomaar kan. 
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Wij willen die oplossingen nu niet blokkeren en het amendement daarmee nu afwijzen.  
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Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik wil eigenlijk een voorstel doen, want ik hoor dat een 
aantal fracties zegt: eigenlijk hebben wij de voorkeur om die ontsluiting niet in de polder te doen vanuit 
ruimtelijk perspectief. Het zou een optie kunnen zijn om in het besluit, dus niet in de toelichting, duide-
lijker te maken dat wij wel degelijk het Grontmij-onderzoek en ook het overleg met de participanten en 
al die ander zaken, willen afwachten. Ik zie de wethouder knikken. Dan zouden wij nu als raad toch 
onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in de ruimtelijke visie om te zeggen waarnaar onze voor-
keur uitgaat.  
 
De voorzitter: Dan zou u, in plaats van wat er nu staat "niet op eigen terrein", daar "bij voorkeur" tus-
sen kunnen plaatsen.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Dit komt spontaan op. Ik heb dit niet overleg met de me-
de-indieners. 
 
De voorzitter: Mevrouw Groenewegen kijkt terecht even naar haar co-auteur. Die knikt ook van ja. U 
past dus hiermee het amendement aan? Dan komt er te staan:  
 
"Er wordt bij het besluit een vierde gedachtestreepje toegevoegd met de volgende zin: 
 
- de ontsluiting van Nyenrode dient bij voorkeur op het huidige eigen terrein van Nyenrode plaats 

te vinden en dus niet ten zuiden van de zogenoemde uitbreidingsstrook".  
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Nogmaals, ik hoop dan wel dat op enigerlei wijze in deze 
gezamenlijke visie die wij gezamenlijk met Nyenrode vaststellen, voordat wij hierover besluiten, ge-
sondeerd wordt met Nyenrode of zij kunnen instemmen met het besluit dat wij nemen. Nogmaals, dat 
doen wij met z'n allen.  
 
De voorzitter: Het lijkt mij goed dat de wethouder hierop ingaat.  
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Op zich geeft het tussenvoegen van "bij voorkeur" aan, 
dat ontwikkelingen niet geblokkeerd worden. De wethouder zei echter ook dat wij als raad hier feitelijk 
niet het eerste woord hebben en dat dit met andere partijen afgestemd zou moeten worden. Ik zou ei-
genlijk geneigd zijn te vragen: zijn wij wel bevoegd om dit uit te spreken? Dat wil ik graag weten, voor-
dat ik hier ja of nee tegen zeg. 
 
De voorzitter: De wethouder gaat daar zo op in. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van Streekbelangen is buitengewoon verheugd dat 
wij vanavond een punt achter deze discussie kunnen zetten en dat er een grote mate van consensus 
is bereikt. Wij hebben de behoefte nog even te stellen dat wij erg gerust zijn op de uiteindelijke uitwer-
king van het geheel, gelet op het feit dat het landgoed Nyenrode op een meer dan perfecte manier 
onderhouden wordt. Dat geeft alle vertrouwen dat het ook in de toekomst door Nyenrode zo zal blij-
ven. Ik denk dat dat aspect weinig in de discussie naar voren is gekomen. Het is een bijzonder goed 
rentmeester, waarvoor hulde.  
Een tweede punt dat ik naar voren wil brengen, betreft het amendement van de fractie van de PvdA 
over de ontsluiting. Wij vinden ook dat er op voorhand geen piketpaaltjes moeten worden geslagen. 
Wij vonden het advies van de wethouder verstandig om het amendement nog maar even aan te hou-
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den. Als er iets van een 'in beginsel' of zoiets of een andere term dan wordt het al wat anders. Wij wil-
len echter eerst de beantwoording van de wethouder afwachten.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik hoor hier allerlei argumenten over ons amendement, waar-
van ik denk, zeker met de toevoeging van "bij voorkeur", dat wij alle kanten nog op kunnen. Met het 
niet-aannemen van het amendement blijft er alle ruimte over om het wel te doen. Ik zou echt heel 
graag willen dat wij vanavond hiertegen unaniem ja zeggen. Als dit amendement niet aangenomen 
wordt, dan weet ik niet wat onze fractie straks gaat beslissen.  
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ik hik even aan tegen de laatste opmerking van 
de heer Druppers. Waar ik erg mee zit, is de situatie dat in de hele visie die voorligt een enorme 
waarde is toegekend aan het oude landgoed. Als wij op dit moment met elkaar uitspreken dat wij vin-
den dat de ontsluiting, als het ook maar enigszins kan, juist ín dat oude landgoed moet plaatsvinden, 
dan gaan wij op dit moment een beetje voorbij aan de afweging die cultuurhistorisch gemaakt moet 
worden. Ik begrijp heel goed waarom u dat wilt, want u zit richting de polder te denken: wat zijn de ge-
volgen voor die polder? Velen van de 'groep van acht' heb ik horen zeggen: wat wij ontzettend belang-
rijk vinden, zijn die waterpartijen rondom de woning. Daar zit ook een stuk cultuurhistorische waarde. 
Dus ik vind het erg moeilijk nu tegen u te zeggen: spreek die voorkeur maar uit op dit moment. Die 
cultuurhistorische waarde van alles wat in het oude landgoed moet plaatsvinden, móet nog plaatsvin-
den. Daar hoort ook de ontsluiting bij. Ik denk daarom toch dat ik blijf bij wat ik net zei: wat mij betreft 
is het wat te vroeg om in deze fase deze wens al op tafel te leggen.  
Uiteraard, u bent er allemaal zelf bij als het besluit daar is. Laten wij echter eerst goed onderzoeken: 
waar staan wij nu voor? Laten wij die locaties allemaal afwegen en desnoods komt Grontmij met alter-
natieve locaties. Dan liggen die locaties hier voor. Dat wil ik wel toezeggen. Om nu te zeggen "het 
moet en het zal", ook al zwakt u dat wat af …. Nee, mijnheer Druppers, ik zie u al nee schudden. Ik 
snap het echter wél. Waar ik veel moeite mee heb, is dat wij een amendement willen aannemen voor 
een ontsluiting door een gebied, waarop de halve visie is gebouwd en een kapstok was. Wij brengen 
dat oude landgoed in oude luister terug. Dat is de leidraad geweest voor de bouw van de visie en dan 
komt er in de staart een voorstel om dwars op de plek waar nu de poort ligt met meerdere rijbanen of 
een rotonde iets te gaan doen. Dat is mij even wat te vroeg als wij nog bezig zijn met verkeersvisie, 
ontsluitingen en veiligheid. Ik denk dat wij dat in een groter geheel even goed naast elkaar moeten 
zetten. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik maak bezwaar tegen de stelling dat wij hier opteren 
voor meerbaans wegen of rotondes op het oude landgoed. Dat staat niet in het amendement en dat is 
niet zo bedoeld. 
 
De voorzitter: De wethouder ontraadt het amendement, maar spreekt geen inhoudelijke voorkeur voor 
iets anders uit. Wat ik de wethouder hoor zeggen, is: laten wij eerst alle informatie verzamelen op ba-
sis van de onderzoeken en dan kunnen wij met elkaar de goede discussie voeren. Daarna is het aan u 
daarover een besluit te nemen. Dat is wat ik de wethouder hoor zeggen. De voorkeur die een deel van 
u heeft, kan daar weer ter tafel komen. Die is niet weg. Dat is de oproep van de wethouder. Een pro-
cesmatig voorstel  
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. Is het dan feitelijk een oproep het 
amendement niet in stemming te brengen, maar aan te houden, zodat de inhoud boven de markt blijft 
hangen, waarna te gelegener tijd de stemming plaatsvindt? 
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De voorzitter: Zeker, die oproep is het.  
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik verzoek om een korte schorsing, om overleg te hebben met de 
vier indieners van het amendement.  
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor vijf minuten. Ik verzoek u dan ook echt terug te keren, 
want wij hebben nog twee belangrijke onderwerpen op de agenda staan.  
 
Schorsing van 21.59 uur tot 22.07 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik heb net begrepen in het overleg dat wij gehad hebben met de 
vier partijen, dat het amendement wordt aangehouden. Daarna ging de discussie over de vraag: wat 
doen wij dan met het raadsvoorstel? Wij hebben in meerderheid besloten het voorstel in de huidige 
vorm mét het amendement van de fractie van het CDA toch te steunen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat is mooi. 
Dan ga ik over tot de stemmingen. Ik begin bij het amendement van de fractie van het CDA. Bij de op-
dracht staat "spreekt uit dat". Een amendement wijzigt echter daadwerkelijk een voorstel. Ik stel voor 
de tekst te wijzigen: "Er wordt bij het besluit onder punt 1 de volgende zinnen bij de gedachtestreepjes 
toegevoegd". Daarmee wordt dit integraal opgenomen. Is dat voor iedereen helder? Dat lijkt mij cor-
rect? 
 
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad het amendement met algemene stemmen.  
 
De voorzitter: Dan kom ik bij het amendement van de fracties van de PvdA, Duurzaam Stichtse Vecht, 
M2000 en GroenLinks. Het amendement wordt aangehouden. 
Dan kom ik bij het voorstel. Is iedereen voor het voorstel? 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel.  
 
De voorzitter: Dan wil ik feliciteren: de initiatiefnemers van het amendement, de acht participanten –
 dat klinkt wat vriendelijker dan het 'octet' -, Nyenrode, het college en deze gemeenteraad. U hebt na 
jaren, zogezegd, een belangrijk ei gelegd. U kunt verder in gezamenlijkheid. Dat lijkt mij een mooi 
moment: dit voorstel vastgesteld en de voorjaarsnota vastgesteld. Dat is een felicitatie waard. 
U bent allen van harte welkom bij de laatste twee punten van de agenda. Dan kunnen wij daarna nog 
even wat met elkaar drinken.  
 
15. Raadsvoorstel bestemmingsplan Gageldijk 71 te Maarssen. 
 
De voorzitter: De vorige keer hadden wij een ordevoorstel. Nu ligt er inmiddels een gewijzigd voorstel 
voor. Ik stel voor dat ik dit voorstel gewoon in bespreking geef. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Bij de werksessie heeft de wethouder een toezegging 
gedaan, namelijk om te handhaven op dit terrein en om ons te rapporteren over die handhaving. Nu 
zie ik in het voorstel staan dat hij zegt dat het eigenlijk twee gescheiden trajecten zijn. Moeten wij die 
los van elkaar behandelen? Ik zou toch voor de behandeling graag van de wethouder willen weten of 
hij op dit moment alsnog die toezegging kan waarmaken. Ik ben namelijk benieuwd hoe dat afgelopen 
is.  
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De voorzitter: Misschien is het handig eerst de wethouder het woord te geven, voordat iedereen die 
vraag gaat herhalen. Dan kunnen wij daarna kijken of er nog openstaande punten zijn. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben het voorstel aangepast om expliciet 
aan te geven dat ook seizoenarbeiders daar niet mogen wonen of verblijven. Wat betreft het handha-
vingstraject kent u het handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarbij heeft permanente bewoning van 
recreatie-objecten niet een hoge prioriteit. Wij hebben daarover gesproken in het college en gezegd: 
wij gaan om de tafel zitten met de eigenaar van het terrein, met het uitgangspunt dat wij voor de peri-
ode van drie, vier, vijf maanden – dat moeten wij nog even nader bekijken – akkoord gaan met de tij-
delijke huisvesting ván. Daarna moet het afgelopen zijn.  
Aan de ene kant zeggen wij dat men eigenlijk van tevoren bij het college had moeten komen met de 
vraag of men hier tijdelijk Polen kon huisvesten, die gehaald worden uit de bedrijventerreinen waar zij 
clandestien wonen onder vaak onveilige en slechte omstandigheden, die nu een fatsoenlijke plek krij-
gen. Dat is de achtergrond om te gaan naar een constructie waarbij zij gedurende een aantal maan-
den worden gedoogd.  
 
De voorzitter: Dus een aantal maanden gedogen en daarna niet meer. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Dat klopt. Als wij het daarover niet eens worden, 
dan gaan wij gelijktijdig het handhavingstraject in.  
 
De voorzitter: Het wordt tíjdelijk gedoogd. Het gesprek wordt aangegaan dat het daarna afgelopen is. 
Anders start de wethouder direct het handhavingstraject. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben hierover in de werksessies gesproken. Ik kan 
mij herinneren dat de heer Van Vossen daarover een uitspraak deed, dat het handig kan zijn dat als je 
met zo'n organisatie, die al bij herhaling permanente bewoning toestaat, om de tafel gaat zitten, het 
bestemmingsplan, waarin staat opgenomen dat zij toezeggen permanente bewoning tegen te gaan, 
aan te houden. Dan kun je het daar als gemeente over hebben, zodat het een wel een beetje bij het 
ander hoort. Wat is de reden dat de wethouder toch ervoor kiest om met deze spoed dit bestem-
mingsplan aan de orde te stellen? 
 
Gerry Rijsterborgh: Mevrouw de voorzitter. De fractie van M2000 heeft geen vraag meer voor de wet-
houder. Wij vinden dat de punten die wij aangegeven hebben in de werksessies voldoende en af-
doende verwoord zijn. Wij zijn zeer tevreden met de wijziging en zullen instemmen met het voorstel.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Aansluitend op de woorden van mevrouw Groenewegen: 
wat ons betreft is er op dit moment helemaal geen aanleiding om dit bestemmingsplan vast te stellen. 
Voor de handhaving, zo is al gebleken, is dat niet nodig. Wij hebben de vorige raadsvergadering ge-
constateerd dat er een aantal onduidelijkheden is. Gaat het over 36 woningen? Gaat het over 40 wo-
ningen? Gaat het over 250 m³? Gaat het over 340 m³? Ik heb in de algemene beschouwingen ook ge-
noemd dat het de wens van de gemeente is om qua recreatie en toerisme met authenticiteit en exclu-
siviteit bezig te zijn. Hier wordt gesproken over eenvormige blokken. Er is geen haast dit nu vast te 
stellen. Ik blijf het pleidooi herhalen dit op te schuiven tot september. Mijns inziens zitten daar totaal 
geen risico's in. Er zijn wellicht zelfs meer kansen voor de handhaving. Weliswaar stelt het college bij 
het niet-nakomen: hiervan kan de gemeente in gebreke gesteld worden. Ik weet echter zeker dat dat 
niet zal gebeuren, dus er is totaal geen aanleiding het nu te doen. Ik vind het ook heel jammer dat dit 
niet eerst in een werksessie is langsgekomen. De wijzigingen en ook de onduidelijkheden zijn dusda-
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nig majeur, dat het niet geschikt is dit nu in de raad te behandelen. Dus: of van de agenda af, of af-
stemmen, of opschuiven naar september.  
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Wat betreft het enige punt dat voor ons relevant is, heeft 
het college met het nieuwe bestemmingsplan – als het vastgesteld wordt – een beter handvat dan er 
was op basis van het oude bestemmingsplan. Dat risico is dan nooit meer aan de orde. 
  
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Wij ondersteunen het raadsvoorstel, zoals het voorligt, om 
de redenen die al in de werksessie zijn aangegeven. In juli 2009 is al toestemming gegeven voor het 
principeverzoek door het college. De samenwerkingsovereenkomst is gesloten en er is sprake van 
een ruimtelijke verbetering ten opzichte van de huidige omgevingskwaliteit. Ik moet echter zeggen –
 en dan ga ik mee met wat door de fractie van de PvdA wordt gezegd – dat mevrouw Groenewegen 
een punt heeft. Ik wil uitdrukkelijk uitspreken dat mocht er in de toekomst geconstateerd of aange-
toond worden dat ter plaatse geen sprake zou zijn van verblijfsrecreatie, conform het handhavingsuit-
voeringsprogramma, dat er dan wordt gehandhaafd binnen de prioriteitstelling "hoog". Dat wil ik hier 
graag meegeven.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Het is op zich plezierig te horen, nadat wij 
meestal te horen te krijgen dat het zo lang duurt met een bestemmingsplan, dat wij nu haast hebben 
met dit bestemmingsplan. Ik wil erop wijzen dat wij vorig jaar het ontwerp ter inzage hebben gelegd. Ik 
heb zelf niet de indruk dat wij haast hebben met dit bestemmingsplan. Maar goed. 
Ik heb in de werksessie uitvoerig aandacht besteed aan het feit, of wij dit nu vaststellen of niet, dat het 
geen invloed heeft op het handhavingstraject. Het vorige bestemmingsplan sluit permanente bewo-
ning uit. Dit bestemmingsplan ook. Wij hebben voor de zekerheid extra toegevoegd dat onder perma-
nente bewoning ook wordt verstaan ….. , enzovoort. Dat geeft wat meer zekerheden.  
Het belangrijkste is natuurlijk dat wij vinden dat de kwaliteit van dit bestemmingsplan beter is dan de 
kwaliteit van het vorige bestemmingsplan. Wij gaan van 50 naar 40 woningen, in een andere opstel-
ling. Ik vind het ruimtelijk een betere oplossing. Dat is de reden dat wij gestart zijn.  
Wij hebben te maken met … . Nee, laat ik dat maar niet zeggen.  
 
De voorzitter: Wij hebben te maken met een beter bestemmingsplan. Toch? Ja, dat wilde u zeggen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. De wethouder herhaalt de argumentatie in de werkses-
sie. Dan is het ontzettend verleidelijk de discussie opnieuw te doen. Laat ik dat niet doen. 
Toch wil ik nog wel iets zeggen. Als wij dit bestemmingsplan straks toch in stemming brengen, dan 
stellen wij een bestemmingsplan vast, waarin woningen worden toegestaan van 340 m³. Wij hebben 
het hier al anderhalf jaar over harmoniseren. Er ligt een aanpalend bestemmingsplan Maarsseveen-
seplassen, waar recreatiewoningen aan de overkant van het water toegestaan zijn van 250 m³. Verder 
hebben wij hier recent de discussie gevoerd over de provinciale ruimtelijke structuurvisie. Daarvan 
hebben zowel het college als de raad gezegd dat het eigenlijk fantastisch is dat wij als raad nu meer 
mogelijkheden hebben om eigenstandig beleid te creëren. Wat wij nu hebben in dit bestemmingsplan, 
is dat wij toch weer niét die verantwoordelijkheid nemen om wat wij wel wilden, te beperken in het vo-
lume van recreatiewoningen tot 250 m³. Wij maken woningen mogelijk van 340 kuub. Wij nemen dus 
niét die verantwoordelijkheid als gemeente. Wij stellen namelijk een bestemmingsplan vast op basis 
van, in mijn ogen, ad hoc argumenten. Wij kunnen daar van alles van vinden. Ik heb behoefte aan een 
korte schorsing, omdat ik een amendement heb voorbereid, samen met de fractie van Duurzaam 
Stichtse Vecht. Ik wil even overleggen of wij dat amendement alsnog gaan indienen als het bestem-
mingsplan in stemming wordt gebracht.  
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De voorzitter: Misschien is het goed dat de wethouder hierop reageert voordat wij schorsen.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Wellicht kan de wethouder ook de concrete vraag beant-
woorden, als wij kunnen aantonen dat de opdrachtgever geen haast heeft en kan wachten tot sep-
tember, dat hij ook kan wachten? Dan kunnen wij hierover gewoon de discussie voeren in de werk-
sessie. 
 
De voorzitter: Even voor de goede orde. Wij hebben hier niet in de werksessie al uitgebreid over ge-
sproken, maar in de raad. Het is goed dat vast te leggen in de notulen.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik heb aangegeven waarom wij tot die 340 m³ 
zijn gekomen. Dat heeft te maken met oppervlaktematen, de goothoogte, enzovoort. Dat zijn maten 
die in het oude bestemmingsplan staan. Die zijn gewoon van kracht in het vigerende bestemmings-
plan. Als je daarin nu gaat krimpen, dan mag je planschade betalen, en dan ligt er één iemand in een 
deuk, en dat is precies degene die ik net op het laatste moment bedoelde.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik wil daar graag een onderbouwing bij zien. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De onderbouwing heb ik gegeven in de werkses-
sie. Dat was de letterlijke tekst die op dit moment in het vigerende bestemmingsplan staat. Die heb ik 
hier nu niet paraat, maar die staan allemaal in de notulen van de werksessie. Als de raad zegt dat dit 
in september allemaal dunnetjes over moet, dan vind ik dat prima, maar het blijft hetzelfde voorstel en 
dezelfde argumentatie. Mijn mening is: neem hier een besluit over. 
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering. Mag ik iedereen verzoeken te blijven zitten, want wij hebben 
straks nog een punt te gaan.  
 
Schorsing van 22.24 uur tot 22.35 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. De griffier stelt voor, volgens het reglement, dat wij vast met 
het volgende punt beginnen.  
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Het quorum is er, dus u kunt stemmen.  
 
De voorzitter: Dat zou heel flauw zijn. Dat doe ik niet. Ik kijk eerst even naar de Kadernota re-
integratie. 
 
17. Raadsvoorstel Kadernota re-integratie Stichtse Vecht 2012-2015 "Zicht op Werk". 
 
De voorzitter: Ik begreep dat er bij twee fracties nog vragen waren. Mijnheer Noltes, had u vragen? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik laat dames graag voorgaan. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de heer Noltes. Ik heb aan het eind van de 
werksessie gevraagd of wij hierover in de raad nog iets zouden kunnen zeggen. Inmiddels is het 
raadsbesluit aangepast bij punt 7. Daarmee zijn wij heel tevreden en steunen het voorstel dan ook van 
harte. De sociale zekerheid van onze inwoners is het beste geholpen met een betaalde baan en met 
een goed re-integratievoorstel hebben zij daarop de meeste kans. Wij zijn tevreden. 
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ook wij hadden dit als bespreekpunt op de agenda gezet. Ja, het 
is inmiddels bekend dat besloten is de Wet werken naar vermogen, waarop deze kadernota heel erg 
is geënt, niet meer in zijn huidige vorm per 1 januari 2013 te laten invoeren. Dat kan je tekstueel zien 
in de kadernota. Ook in het voorstel staan dingen die daar heel erg betrekking op hebben. Wij zijn dan 
ook nog steeds van mening dat de kadernota, zoals die hier ligt in zijn huidige vorm en met de huidige 
tekst, geen doorgang zou moeten vinden. Wij zien het echter wel weer tegemoet, want er zal intern 
naar gekeken worden: wat is nog wel van kracht en wat is niet van kracht? Wij denken dat die discus-
sie nog wel weer een keer gaat lopen. Dat het punt niet van de agenda is gehaald, is helaas niet ge-
honoreerd tijdens de werksessie. Wat ons betreft mag dit doorgaan en wij zien het graag opnieuw te-
gemoet.  
 
De voorzitter: Is er voldoende gesproken over de kadernota re-integratie? Wenst iemand tegen te 
stemmen? Dat is niet het geval.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.  
 
15. Raadsvoorstel bestemmingsplan Gageldijk 71 te Maarssen. (vervolg van de behandeling). 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Kaaij, u had de schorsing aangevraagd.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. In de schorsing hebben wij geconstateerd dat hier sprake 
is van gemiste kansen. Het is duidelijk geworden dat er bij de wethouder, en als ik goed opgelet heb, 
ook bij een meerderheid van de raad geen draagvlak is om dit punt aan te houden tot september, ter-
wijl dat gemakkelijk kan. De initiatiefnemer heeft bij ons aangegeven dat hij geen haast heeft en kan 
leven met 36 woningen in plaats van de 40 woningen die wij nu toestaan. Er zijn indicaties dat hij kan 
leven met een kleiner volume dan die 340 m³ die nu wordt genoemd. Ik denk dat het hele pijnpunt, 
waarmee wij nu te maken hebben, is dat zowel een meerderheid van de raad als het college vooral 
een focus op 'gisteren' heeft in plaats van een focus op 'morgen', waardoor deze kans gemist wordt.  
Eigenlijk zouden wij nog heel graag willen dat dit opgeschoven wordt tot september, maar de wethou-
der heeft heel nadrukkelijk aangegeven dat hij dat niet wil. Wij kunnen hooguit nog de collega's oproe-
pen. De gemeente loopt totaal geen risico om dit op te schuiven tot september. Wij hebben een schrif-
telijke verklaring van de opdrachtgever, van de initiatiefnemer, dat hij zo lang wil wachten. Dat kan ook 
gemakkelijk, want de markt voor recreatiewoningen ligt op z'n gat. Dan kunnen wij nog in dialoog gaan 
en een poging wagen om daadwerkelijk naar 36 woningen te gaan, naar maximaal 250 m³ en vooral 
naar een betere ruimtelijke kwaliteit, zodat het geen eenvormige, fantasieloze dozen worden. Wat mij 
betreft is dat nu het punt. Als hiervoor geen meerderheid is, kunt u dit zien als een stemverklaring van 
zowel mij als van de fractie van de PvdA.  
 
De voorzitter: Ik breng in stemming: Gageldijk 71. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik deed dus het verzoek aan mijn collega's of zij nog wil-
den reageren. 
 
De voorzitter: Wij doen geen derde termijn. Mensen kunnen via een stemverklaring nog reageren. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, waarbij de fracties 
van de PvdA en Duurzaam Stichtse Vecht geacht worden tegengestemd te hebben. 
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- Sluiting. 
 
De voorzitter: Wij zijn aan het einde gekomen van deze vergadering. Mag ik allen danken. Wij kunnen 
met elkaar nog even wat drinken en een aantal goede dingen vieren. Wel thuis. Ik sluit de vergade-
ring.  
 
(Einde van de vergadering om 22.41 uur)  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2012.  
 
 
De voorzitter, De griffier, 
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