
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op dinsdag 25 september 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, 
Molendijk 34 te Loenen aan de Vecht. 
 
Voorzitter   Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier    Jelle Hekman 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van ‘t Hof 
CDA Maarten Bootsma, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen, 

Hetty Veneklaas  
ChristenUnie-SGP Wim van den Bosch, Ike Roetman  
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta  
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
PvdA Ingrid Groenewegen, Franc Janssen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Han Lyre, Kathalijne de Kruif, Fred Westra, 

Elfride Zeldenrust 
Wethouders 
CDA    Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66    Pieter de Groene 
Streekbelangen   Vital van der Horst 
VVD    Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Afwezig   Frank Masteling (VVD) 
    Dinno de Meer (CDA) 
    Jos van Nieuwenhoven (VVD) 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Wij gaan beginnen. 
 
Franko Živković-Laurenta: voorzitter, de heer Rehbock komt wat later. 
 
De voorzitter: de heer Masteling, de heer De Meer en de heer Van Nieuwenhoven zijn afwezig. 
(de heer Rehbock komt in de vergadering) 
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2. Spreekrecht inwoners 
 
De voorzitter: wij hebben vanavond een tweetal insprekers. Dat is allereerst de heer Boer namens 
Ammerlaan en Rijsterborgh. U heeft 3 minuten maar omdat u voor twee mensen inspreekt, heeft u 
5 minuten. Wilt u zich dan wel hieraan houden? 
 
De heer Boer: geachte leden van de raad. Ik ga het eerst hebben over de zaak Rijsterborgh. Ik vraag 
u voor de vierde keer aandacht voor punt 46 van de Nota van zienswijzen. Omdat wij als 
belanghebbenden bij werksessie nummer 3 niet mochten inspreken, verkeerde ik in de 
veronderstelling dat u op basis van de ingediende stukken voldoende was geïnformeerd. Maar in het 
begin van de werksessie is u door de portefeuillehouder meegedeeld dat mijn cliënt tevreden was 
met de bestemming. Daarom heeft er verder in de werksessie geen discussie plaatsgevonden maar 
er zit een addertje onder het gras. Bedoelt is te zeggen dat de portefeuillehouder en ik gezamenlijk 
tot de conclusie zijn gekomen dat in deze kwestie niet het raadbesluit van 2 februari 2004 vigeert 
maar het besluit van de raad van 18 februari 2004 en dat klopt. 
Het besluit van 18 februari 2004 is dus nu een geldend besluit maar er is meer aan de hand en ik zal 
u een klein stukje geschiedenis niet onthouden. 
Op 2 februari 2004 staakten de stemmen in de raad. In uw archief is dat niet meer terug te vinden 
maar wij beschikken wel over de stukken. In dat raadsbesluit is de toezegging van wethouder Swane 
daadwerkelijk omgezet in een besluit. Op 2 februari 2004 besloot de raad gezien het eerder 
toegezonden erratum bij het besluit dat naar aanleiding van de commissievergadering van 12 januari 
2004 plankaart 4 is gewijzigd want het vlak Vrz is gesitueerd op de plaats waar nu twee 
schaftwagens zijn opgesteld. In de raadsvergadering staakten de stemmen en is de vergadering 
voortgezet op 18 februari 2004. 
Ten aanzien van onder andere ons onderwerp lag er toen een ander raadsvoorstel dan wat er eerder 
lag op 2 februari. Dat deed het besluit van 2 februari geen goed en wij hebben geen idee waarom er 
een ander voorstel is neergelegd bij uw raad destijds. De heer Rijsterborgh heeft dit voor de 
raadsvergadering ontdekt, dat er dus een ander voorstel lag, gemeld bij de toenmalige wethouder De 
Vries en die zegde toe het oorspronkelijke besluit in stand te laten. Er is toen ook vlak voor de 
raadsvergadering een nieuw raadsvoorstel van die strekking aan de raadsleden verstrekt. Maar tot 
onze verbazing is echter ondanks de toezegging en ondanks het gewijzigde raadsvoorstel besloten 
om de bestemming Recreatiewoning uitsluitend te leggen op de plek van de huidige recreatiewoning. 
Dat is nooit de bedoeling geweest en dat is ook niet toegezegd, niet conform de Kroonuitspraak en 
buiten de wetenschap gehouden van cliënt. Immers, zij verkeerde in de veronderstelling dat op 2 
februari een juist besluit was genomen ten aanzien van dit perceel en ze hebben geen acht meer 
geslagen op het later genomen besluit. Daardoor zijn ze ook niet meer in de gelegenheid gesteld om 
daarop te reageren. 
Dan is het nu 2012 en wordt nogmaals geprobeerd om te krijgen wat in 2004 is toegezegd. Wij hopen 
van ganser harte dat met de uitleg en de stukken die u al eerder heeft gehad u vanavond komt tot het 
voor ons juiste besluit. 
Ammerlaan Zogwetering. Dat wil ik ook nog kort uiteenzetten. Binnen het bouwblok zoals dat in het 
huidige bestemmingsplan staat maar ook in het bestemmingsplan wat nu voorligt vanavond. Daar zit 
een bouwblok in en daar kan Ammelaan geen veestal in bouwen omdat binnen de geurcirkel een 
recreatiewoning staat. Dat is wrang want Ammerlaan huurt nu al jaren in Westbroek een veestalling 
omdat hij dat in Maarssen niet kan. Er is door de gemeente een bouwvergunning verleend voor de 
veestalling. Echter, een milieuvergunning kan niet worden verleend. Dat komt door die geurcirkel. 
Typisch iets van de oude wetgeving maar we zitten er nu wel mee. Ammerlaan heeft dit jaar opnieuw 
vergunning gevraagd, niet voor de stal maar voor de werktuigenberging. Die procedure loopt nog. 
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Voor het stallen van vee heeft Ammerlaan aanvullend ruimte nodig in het bouwblok en die ruimte zit 
er niet in.  
In de werksessie hebben we geprobeerd om de situatie uiteen te zetten en het bedrijf van 
Ammerlaan is door sommigen van u bezocht maar wij zien in het nu voorliggende bestemmingsplan 
die aandacht niet vertaald in een ruimer bouwblok. Dat kan misschien niet om bijvoorbeeld juridische 
redenen maar daarom stellen wij voor om in het voorliggende plan een wijzigingsbevoegdheid op te 
nemen zodat later na vaststelling alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend of een 
ruimer bouwblok. Dat is het eerste deel van Ammerlaan. 
Het tweede deel, en dan kom ik aan het eind van mijn betoog, nog even kort hoe aandacht voor de 
twee schuren bij de oude boerderij op huis nummer 2. Ammerlaan heeft op twee schuren na alle 
bijbehorende bouwwerken, de andere schuur, de mestput en de hooiberg afgebroken omdat die niet 
behoorden bij het ensemble als bedoeld in het monumenteninventarisatieproject van destijds. De 
provincie had het volledige ensemble overgenomen in opdracht van de Rijksdienst voor de 
monumentenzorg. Het ensemble is een compleet cultureel erfgoed dat behouden moet blijven. Ik 
vraag dan ook uw aandacht voor het in stand houden van het erfgoed als geheel. 
 
De voorzitter: dan de heer Wink. Dit betreft allemaal agendapunt 13 en ik zal u straks voorstellen om 
dat naar voren te halen op de agenda. 
 
De heer Wink: ik zal kort toelichten waarover deze zienswijze gaat. Het is al eerder behandeld in de 
werksessies. Het betreft het ontwerp bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheid van Groen naar 
Sport. U krijgt zo meteen een kaartje waarop staat welke terreinen het betreft achter de Ds. 
Ulferslaan. Er zijn een aantal redenen vanuit de bewoners en vanuit verenigingen die daar in de buurt 
wonen of sport bedrijven om dit niet door te laten gaan. 
Het is een kostbaar gebied. Het is een Natura 2000 gebied. Het maakt deel uit van de EHS. Het is 
een stiltegebied en vanzelfsprekend een waterwinning gebied. Daarnaast ligt het veld zeer dicht 
tegen de woningen aan. De afstand van sportvelden met verlichting is normaal gesproken 50 m tot 
woningen. Dat is ook een harde eis die door de Raad van State iedere keer wordt gesteld in de 
uitspraken die er zijn geweest. In dit geval is het maar 17 m, dus zeer dicht tegen de bebouwing aan. 
Het volgende punt. Het is een groot sportterrein van 3 ha. Vergeleken met Westbroek is het drie keer 
zo groot. Er is over gesproken met een sportclub die daar sport bedrijft: de voetbalclub Viod. Tot 
gisteravond 20.30 uur is er geen contact geweest tussen de gemeente of wethouder over wat de 
behoefte is aan sportvelden. Wat zij mij vertellen en aangeven is dat ze daar in harmonie sport willen 
bedrijven. Zeker niet achter de huidige woningen een sportveld laten aanleggen en ze willen meer 
kwaliteit en niet kwantiteit. Er is met de heer Van der Horst overleg geweest over een kunstgrasveld 
eind vorig jaar. Dat is waar het om draait en niet om meer volume te creëren dichtbij de bebouwing. 
De conclusie: de bewoners en ook de sportvereniging en de andere daarbij betrokkenen geven aan: 
bestem de grond als Natuur. Creëer daarmee rust voor de omgeving zodat andere activiteiten daar 
kunnen plaatsvinden op een juiste manier om er goede energie van te krijgen. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter: gaat u ermee akkoord dat we agendapunt 13 als eerste bespreekstuk behandelen? 
 

 

Ron Druppers: voorzitter, ik heb bij de werksessie al een poging gedaan bij het college om dit 
agendapunt van deze agenda af te krijgen. Dat zijn de winkeltijden. Het college heeft daar negatief 
op gereageerd. Ik wil nu toch bij mijn collega's hier in de raad een voorstel van orde doen en dus een 
voorstel bij het vaststellen van de agenda, een poging wagen om dit agendapunt van de agenda af te 
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krijgen. De reden daarvoor is dat wij de afgelopen weken als fractie van Maarssen 2000 heel 
intensief bezig zijn geweest met deze materie. Wij lopen iedere keer aan tegen het feit dat wij niet tot 
een afgewogen oordeel kunnen komen omdat er niet gepraat is, er is geen participatie geweest en er 
is geen overleg geweest met de ondernemers. Ook vandaag weer komt er via de griffie een mail bij 
ons binnen waar ondernemers uit onze gemeente ons opmerkzaam maken op grote problemen die 
zij verwachten als deze verordening wordt aangenomen. 
 
De voorzitter: uw punt is helder want anders gaan we het al bijna bespreken. U vraagt aan de raad 
om het niet te behandelen. 
 
Ron Druppers: ik heb een voorstel daarbij dat wij het college de opdracht geven om te zorgen dat de 
komende zes weken wel een participatieronde plaatsvindt waar ook de raad bij betrokken is en dat 
het college uiterlijk in december komt met het opnieuw agenderen van deze verordening nadat wij 
allen kennis hebben kunnen nemen van hoe de ondernemers en de winkeliers er over denken en dat 
we dan deze verordening kunnen gaan vaststellen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik zou het graag vandaag willen behandelen. 
 
De voorzitter: dan breng ik het in stemming. Wie is voor het opschorten van de behandeling? 
Na stemming blijkt dat 11 leden voor het ordevoorstel zijn en daarmee is het voorstel verworpen. 
Het wordt dus gewoon vanavond behandeld. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u voorzitter. U stelde voor om de volgorde te wijzigen. Ik stel vast dat er 
ook voor andere agendapunten mensen op de tribune zitten, dus het lijkt mij niet zo logisch. 
 
De voorzitter: volgens mij is het een goed gebruik dat als mensen komen inspreken over een 
onderwerp dat we dan de inspraak ook behandelen en dat agendapunt naar voren halen. Ik heb het 
net gevraagd en volgens mij zei iedereen dat het akkoord was. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Ik heb het voorstel om als agendapunt 16 een motie A2 aan de 
orde te stellen. 
 
De voorzitter: dit is inderdaad een motie niet over een agendapunt en die wordt dan aan het eind van 
de agenda toegevoegd. Deze gaat over het verhogen van de snelheid op de A2 en dan wordt die nu 
ingediend bij de griffier. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Het gaat over de hamerstukken op de agenda. Daar staat telkens bij 
en ik weet niet of het nieuw is of dat het al heel lang is maar er staat bij: de werksessie stemt in met 
het voorstel. Bij mijn weten is de werksessie een adviesorgaan aan de gemeente en volgens mij kan 
een werksessie nooit instemmen met een voorstel maar kan wel positief adviseren naar de 
gemeenteraad.  
Echter, dat is niet bij elke behandeling in de werksessie duidelijk. Ik pak daarvoor agendapunt 10. 
Daarin hebben we namelijk, en dat kunt u ook zien in de notulen die we al gezien hebben, alleen mee 
ingestemd dat dit stuk als hamerstuk wordt behandeld maar we hebben niet met het stuk ingestemd 
of advies uitgebracht omdat er nog een aantal vragen open stonden die de wethouder inmiddels 
heeft behandeld. Misschien kunt u in het presidium nog eens naar voren brengen wat de rol is. 
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De voorzitter: dit is besproken in het presidium en het was bekend dat u het als bespreekstuk wilde 
tenzij de beantwoording natuurlijk al volstaat. 
 
Harry Noltes: het gaat om de toevoeging dat de werksessie instemt met het voorstel maar dat heeft 
de werksessie namelijk niet gedaan. 
 
De voorzitter: als dat uw punt is, passen wij de formulering aan. 
 
Harry Noltes: ik wilde graag toch nog een vraag stellen ook al is het een hamerstuk. Ik weet niet of 
dat bij hamerstukken kan. Ik heb eigenlijk maar één vraag daarover. 
 
De voorzitter: dat doen we dan zo meteen bij de hamerstukken. De formulering wordt aangepast. 
Verder de agenda zo akkoord? Bij deze. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 juli 2012 
 
De notulen worden conform het voorliggende concept vastgesteld. 
 
5. Vragenhalfuur voor leden van de raad 
 
De voorzitter: er zijn er vragen gesteld door de heer Van der Kaaij. Die geef ik zo meteen het woord, 
dan de heer Van ’t Hof. U heeft twee typen vragen gesteld. Eén over de winkeltijdenverordening 
maar dat is iets dat op de agenda staat en die vragen komen daar aan de orde en niet bij het 
vragenhalfuurtje. Voor de andere vragen geef ik u straks de gelegenheid. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik begin bij gisteren. Gisteren mocht ik als lid van de 
begeleidingsgroep bij een werkbijeenkomst van onze strategische visie Focus op morgen zijn. Van 
een indrukwekkende hoge kwaliteit dat je je bijna afvraagt, zelfs al aan het begin van zo’n 
raadsvergadering, wat deze raadsvergadering van vandaag eigenlijk bijdraagt aan de toekomst van 
Stichtse Vecht. Gisteren werd opgemerkt dat we bezig zijn met technieken uit de 19e eeuw, 
beslissers uit de 20e eeuw en we zijn bezig om de gemeente toekomst te geven voor de 21e eeuw. 
Ook vandaag worden er weer vijf Stichtse Vechters geboren die het jaar 2100 gaan halen heb ik 
gisteren geleerd. 
In dat kader is het van belang dat wij, die beslissers uit de 20e eeuw, ver genoeg vooruit kijken en 
daarvoor is het van belang dat wij transparant zijn in onze uitgangspunten. Prognoses van aantallen 
inwoners, aantallen huishoudens, aantallen woningen zijn daarin heel belangrijk. Op dit moment 
wordt er een allegaartje aan cijfers gebruikt. Er vliegen in Stichtse Vecht diverse cijfers over tafel over 
bijvoorbeeld te bouwen woningen. Het rioleringsplan mag niet verschillen van de prognose voor een 
verkeersvisie en dat doet het nu wel. Ook naar buiten toe rommelen we een beetje met cijfers. 
Voor de berekeningen van de bijdragen uit het gemeentefonds levert de gemeente andere cijfers aan 
dan voor de input van de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat. 
Vandaar twee simpele vragen aan het college. College: vindt u het ook een rommeltje? Kunt u ons 
als raad een overzicht geven van de te gebruiken prognoses en dan wel conform de prognose matrix 
zoals Duurzaam Stichtse Vecht aan u heeft gezonden? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Het is een open vraag maar u mag van mij het 
antwoord verwachten dat ik het geen rommeltje vindt. U heeft inderdaad gelijk dat er in allerlei 
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plannen en prognoses andere cijfers worden gebruikt en u heeft inderdaad gelijk dat dit niet juist is 
maar vervolgens de conclusie dat er gerommeld wordt met cijfers. Daar ben ik het niet mee eens. 
We hebben het bijvoorbeeld over de riolering. Dan zijn er woningbouwplannen die vaag zijn of weinig 
status hebben wel van belang omdat je die riolering voor 50 jaar aanlegt. Als je het hebt over een 
verkeersvisie waarbij maatregelen eerder plaatsvinden, moeten er wat concretere cijfers zijn. Mijn 
ervaring met die aantallen inwoners en de prognose daarop en dat geldt eigenlijk ook een beetje, 
inherent aan het aantal woningen, dat de gemeenten in Nederland een meerjarenvisie hebben over 
woningbouwplannen. Dat die vaak heel erg optimistisch zijn en dat is de reden waarom in de praktijk 
bijna elke provincie praat over een percentage van 30% uitval. In de praktijk zie je dat die uitval vaak 
niet 30% is maar soms wel 50 of 60%. En dan heb je het nog niet eens over de economische crisis 
van de afgelopen jaren want die doet daar weer een schepje bovenop. 
Dus met andere woorden, er zit een marge in de prognoses van zowel het aantal inwoners als het 
aantal woningen. Ik denk dat het goed is dat het model dat u vanmiddag heeft gemaild, dat is een 
goede aanzet want daar kan ik wel mee overweg in die zin dat wij helder moeten aangeven wat de 
marge is binnen de prognoses. Dat betekent ook dat je aangeeft welke getallen wel en niet 
meetellen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Dank voor dit antwoord. Het leek er misschien een beetje op 
door het antwoord van de wethouder dat ik hem persoonlijk van rommelen betichtte. Het was in ieder 
geval niet bedoeld om college of ambtenaren aan te vallen, integendeel zelfs, juist om te helpen. Het 
doet mij deugd dat u de matrix gaat overnemen. Ik vraag mij even af, hoe krijgen we in het verslag 
dat we straks allemaal hetzelfde bedoelen als we het hebben over de prognosematrix van Duurzaam 
Stichtse Vecht? 
 
De voorzitter: dan wordt hier terecht door de griffier opgemerkt dat u het dan even naar de griffie 
moet sturen en het is genotuleerd. 
 
Cock van der Kaaij overhandigt vervolgens een exemplaar van de prognosematrix aan de griffier. 
 
De voorzitter: overigens, u verwijst naar bijeenkomsten. Iets wil ik u toch niet onthouden. In de nazit 
had een van onze inwoners een mooie beeldspraak en die blijft eigenlijk de hele dag een beetje bij 
mij hangen. Die ging even terug naar de historie, dat hebben we met elkaar ook gedaan. Je moet 
naar de historie terugkijken en dan naar de toekomst, naar ontwikkelingen. We zijn begonnen in de 
middeleeuwen, dat was het tijdperk van het wij, het tijdperk van het orkest. Nu zitten we in het tijdperk 
van het individualisme, het tijdperk van de solisten maar let op, we gaan binnenkort naar het tijdperk 
van het strijkkwartet. Een strijkkwartet, een aantal van u in de zaal moet dat herkennen, kan alleen 
maar goed functioneren als we goed naar elkaar luisteren en goed op elkaar afstemmen.  
Dat vond ik een mooie. Ik zie u vanavond dus als een strijkkwartet zitten. 
 
Ron Druppers: voorzitter, er is nog een veel mooier voorbeeld en dat is op een introductieavond van 
de raadsleden in Maarssen die in 2006 aantraden. Ze kregen allemaal een muziekinstrument 
aangereikt en moesten een ritme spelen. Iedereen speelde een ander ritme en aan het eind leek het 
alsof we één muziekstuk speelden. Dat voorbeeld sluit heel erg aan bij wat u zegt maar ik denk dat 
we vanavond nog wel wat valse noten zullen vinden. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Het gaat over Overweer, op de grens van Nieuwersluis en 
Breukelen. Nu de woningen in het project in Breukelen op dit moment worden opgeleverd en dus 
financiële stromen richting ontwikkelaar gaan zijn wij geïnteresseerd in wat de status is van de 
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sociale woningen. Ik vermoed dat dit 17 stuks is die door de ontwikkelaar waren toegezegd bij en 
vooraf aan de ontwikkeling van dit project. 
De volgende vragen hierover zijn. Hoeveel woningen zijn er exact toegezegd door de ontwikkelaar? 
Zijn hierover dwingende en waterdichte afspraken gemaakt en door wie? Heeft u bijvoorbeeld een 
bankgarantie gekregen van deze ontwikkelaar voor een minimum bedrag per woning als bijdrage in 
deze sociale woningen? Indien dit niet is gedaan, is nu het moment omdat er geldstromen zijn om dit 
alsnog vast te leggen. BV of een ontwikkelaar kan zomaar omvallen en gezien het percentage van de 
woningen dat niet is verkocht tot op heden. Gaan de fondsen die hieruit voortkomen richting 
algemene middelen of wordt dat dan met een bestemming? 
Bent u het met ons eens dat terugziend de ruimtelijke beeldvorming door de toen ingediende artist 
impressions niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid? En is het niet wenselijk om eerst de 
inspanningverplichting voor sociale woningen in dit soort ontwikkelingen af te wachten en voorrang te 
geven voordat met zo'n project kan worden begonnen? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Het is goed dat u deze vraag stelt want het is een 
project dat al een hele tijd bij wijze van spreken in de schaduw beweegt, niet bij het college maar wel 
bij de raad. Ik zit een beetje in dubio. Er zijn een heleboel vragen gesteld en ik wil even afspreken dat 
ik voor u de grote lijnen schets en de stand van zaken op dit moment en dat ik een aantal dingen 
even schriftelijk doe want er moet in de overeenkomst worden gedoken en daar wil ik mij niet in 
vergissen. 
In het project Overweer speelde de discussie van 30% sociale huurwoningen en daarvoor hebben wij 
een locatie aangewezen waar we toen op termijn de beschikking over konden krijgen. Daar was een 
vestiging van een bedrijf dat later is weggegaan. Daar zouden dan sociale woningen worden 
gebouwd. Op grond van de overeenkomst was dat 15 stuks. 
We hebben bijna twee jaar zitten stoeien over 15 woningen op die locatie en eigenlijk was dat volume 
te groot. Toen hebben we een jaar geleden gezegd dat dit niet goed gaat. Laten we eerst maar eens 
kijken wat daar wel kan en dat zijn er uiteindelijk 11. Dan kijken we met de volgende vier wel verder 
want in zo'n discussie bouw je gewoon steeds niets. Het bouwplan van de 11 woningen is nu zover 
dat zowel de woningbouwvereniging akkoord is als de projectontwikkelaar als de gemeente in die zin 
welstand en dat soort zaken. Dus daarmee gaan wij de procedure in. Over de andere vier zijn er 
geen afspraken gemaakt.  
Er is een overeenkomst afgesloten en ik zal zorgen dat u informatie krijgt en een afschrift van de 
overeenkomst wat er precies is afgesproken, ook over het geld en de boete als er niets zou worden 
gedaan en dat soort zaken. Dat staat daar in. 
Bent u het met ons eens dat de ruimtelijke beeldvorming door de toen ingediende artist impressions 
niet in overeenstemming is met de werkelijkheid? Dat is een beetje een gewetensvraag. We hebben 
breed aangepakt met de Vechtplassencommissie, allerlei mensen die daar vanuit hun invalshoek 
verstand van hadden. Ik zat er zelf ook bij. We vonden het allemaal een prima plan. Ik ben zelfs nog 
geschrokken maar ik heb ook gezegd dat we eerst moeten wachten tot alles klaar is en dan denk ik 
dat het een heel mooi plan gaat worden. Ik zal in de schriftelijke beantwoording daar iets meer over 
zeggen. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik heb nog een vraag die heel erg belangrijk is. Heeft u daarvoor een 
bankgarantie gekregen? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Er is een 
overeenkomst getekend en wij zullen uitzoeken of dat er een bankgarantie is. 
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6. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De voorzitter: er is sprake van een nieuw format zodat u ook de digitale stukken makkelijk achteraf op 
internet kunt vinden. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Nummer 1: Verbindingsweg afsluiten. Duurzaam Stichtse 
Vecht heeft al eerder aangegeven dat het wel of niet afsluiten van de Verbindingsweg tussen 
Maarssenbroek en Vleuten een genuanceerde benadering verdient. Helaas heeft de 
raadsmeerderheid die nuance naast zich neergelegd en is de inzet op dit moment openhouden. Ik 
mag toch wel van de wethouder verwachten die zowel verkeer als burgerparticipatie in zijn 
portefeuille heeft dat hij een andere weg kiest dan hier wordt voorgesteld. Het voorstel is nu om 
burgers die de moeite nemen om hun mening te geven om die te negeren en Duurzaam Stichtse 
Vecht ziet graag dat de wethouder de dialoog aangaat. Dus een behandelingsvoorstel is wat ons 
betreft contact opnemen met de briefschrijver. 
 
De voorzitter: ik laat de wethouder even reageren want als er staat de raad voor kennisgeving 
aannemen houdt dat niet in dat er per definitie niets door het college gebeurt. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Het is voor mij heel bijzonder want ik heb deze brief 
niet gezien. 
 
De voorzitter: de brief wordt gezocht en dan zal de wethouder als altijd daar serieus naar kijken. Dat 
mag u ook van het college verwachten. 
 
Cock van der Kaaij: mag ik dan in ieder geval de toezegging dat ik een reactie krijg of u wel of niet 
reageert? 
 
Wethouder Pieter de Groene: dat zal ik doen. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Naar aanleiding van punt 3. Dat is een oproep van de heer Eijlander om 
specifiek aandacht voor het jaagpad bij OpBuuren Oostwaard. Voor onze fractie was dat aanleiding 
om daar specifiek naar te kijken omdat het jaagpad cultuurhistorisch is en tussen Loenen en 
Breukelen is die keurig opgeknapt de afgelopen jaren en wij onderstrepen deze oproep. 
 
De voorzitter: we gaan niet allemaal zeggen wat we vinden van die stukken. Ik vraag u alleen of u 
akkoord bent met de ter kennisneming van de raad. Daar mag u op reageren en de heer Van der 
Kaaij gaf aan bij een stuk dat hij hoopt dat er een reactie van het college komt. Dat mag wel. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Het gaat over ingekomen stuk nummer 17 zienswijze 
bestemmingsplan Breukelen Centrum. Daar staat bij dat er één zienswijze is ingeleverd. Ik was blij 
verrast dat we deze zienswijze digitaal kunnen zien sinds vorige week woensdag maar het was niet 
mijn zienswijze. Ik heb met de betreffende ambtenaar contact gehad en er blijken er 14 te zijn. Ik vind 
het toch een beetje kwalijk dat wij nu in beeld krijgen dat er één zienswijze is en er zijn er 14 
ingediend. 
 
De voorzitter: ik hoor net van de griffier dat de griffie dat beeld nog compleet gaat maken maar wat 
hier het voorstel is van degenen die hier op het lijstje staan om die in handen van het college te 
stellen. Dat is het verzoek. 
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Dik van ’t Hof: wij hebben zaterdag de nieuwe agenda gekregen en dat was dus nog niet aangepast. 
Op de mail heb ik geen bericht gehad dat het zou worden aangepast. 
 
De voorzitter: dat volgt. Verder akkoord? Dank u wel. 
 
7. Wijziging Brandbeveiligingsverordening 
 
8. 3e Wijziging legesverordening 
 
9. Benoeming lid Programmaraad Midden Nederland 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform de voorstellen van 
burgemeester en wethouders bij de agendapunten 7 tot en met 9. 
 
10. Basistarieven voor Hulp bij het huishouden 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Allereerst bedankt wethouder voor het technisch antwoord. Ik heb 
nog één vraag. Worden de nieuwe tarieven ook gehanteerd bij de bestaande PGB’s per 1 januari 
want ook die hebben te maken met een cao en ik kan mij voorstellen dat er pas misschien PGB’s zijn 
verstrekt die een loopduur hebben. Worden die dan aangepast op de nieuwe tarieven als het in hun 
voordeel is? 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Ik denk dit wel maar ik zal het laten uitzoeken en u 
krijgt daarop het antwoord. 
 
De voorzitter: verder zijn hiermee de hamerstukken akkoord? Dank u wel. 
 
13. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Naar aanleiding van dit agendapunt heb ik een motie en een 
amendement. De motie gaat over het perceel Machinekade 13b. De heer Boer heeft een aantal 
keren ingesproken en heeft ook aan de raad een aantal keren wat toegestuurd en vanavond heeft hij 
voor de vierde keer hier aandacht voor gevraagd. Ik heb in een motie verwoord wat wij daarover 
vinden. Wij vinden namelijk dat wanneer iets is toegezegd in het verleden een inwoner ervan mag 
uitgaan dat een nieuw college de oude belofte gestand doet. Dat is ook zo gebeurd met de 
ondergrondse containers in Breukelen en onze fractie vindt dat het perceel Machinekade 13b daar 
ook onder zou vallen. Belofte maakt schuld. De argumenten zijn gewisseld in de werksessie en de 
inspreker was weer duidelijk. 
 
Motie (Groep Frank van Liempdt DVV): 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 september 2012, 
 
Constateert dat het college van burgemeester en wethouders het wekken van vertrouwen als 
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht - bedoeld wordt het doen van toezeggingen door met 
name wethouders in een periode waarin het binnen de voormalige gemeente Maarssen zeer te doen 
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gebruikelijk was op deze manier met elkaar te communiceren en zaken te regelen - afdoet als een 
activiteit waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
 
Overweegt dat in een concreet geval de familie Rijsterborgh voor het perceel Machinekade 13b door 
twee verschillende wethouders is toegezegd dat op de plaats van de huidige schaftwagens een 
recreatiewoning mag worden gebouwd en de reeds aanwezige recreatiewoning en bebouwing onder 
het overgangsrecht zou vallen. 
 
Dat beide toezeggingen zijn gebaseerd op een uitleg van een Kroonuitspraak waaraan door de 
gemeente Maarssen positief zou worden meegewerkt. 
 
Dat uit het archief van de voormalige gemeente Maarssen helaas niet meer blijkt wat zich concreet 
heeft afgespeeld in de raadsvergadering van 2 februari 2004, dan wel in de daaraan voorafgaande 
commissievergaderingen, omdat stukken in het archief ontbreken. 
 
Dat uit de stukken die de familie Rijsterborgh heeft overlegd wel degelijk blijkt dat op 2 februari 2004 
door de raad besloten is conform de toezegging. 
 
Dat vervolgens om volstrekt onduidelijke redenen de raad op 18 februari 2004 volstrekt contrair heeft 
besloten door de huidige recreatiewoning positief te bestemmen in plaats van ook een tweede 
recreatiewoning positief te bestemmen op de plek waar twee oude schaftwagens staan. 
 
Dat die twee schaftwagens, als u het plan ongewijzigd zou vaststellen, nu als zodanig worden 
ingepast waardoor wederom beide toezeggingen niet worden gehonoreerd. 
 
Concluderend overwegend dat, gezien de toenmalige bestuurscultuur in de voormalige gemeente 
Maarssen het niet ongebruikelijk was met dit soort toezeggingen te besturen. 
 
Spreekt uit dat wij van mening zijn dat de door de voormalige gemeente Maarssen gewekte 
verwachtingen dienen te worden nagekomen. 
 
En verzoekt het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan zodanig aan te 
passen dat de tweede recreatiewoning kan worden gerealiseerd. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het tweede dat ik bij u wil inleveren, is een amendement. Dat gaat over Zogweteringlaan 2 waarover 
ook inspreker de heer Boer gesproken heeft. Daar is eigenlijk een beetje hetzelfde aan de hand maar 
dan nog een beetje meer. De eigenaar van dat perceel heeft in het verleden diverse toezeggingen 
gekregen maar als je op die boerderij zelf bent en je hebt een beetje gezond boerenverstand. Dan 
denk je: die twee schuren die daar weg moeten, die doen ze kwaad. Zo kun je er ook naar kijken. Je 
zou eens kunnen kijken van in plaats van we willen het niet of van wat zou daar wel kunnen. Het is 
namelijk zo dat die boerderij een cultuurhistorische waarde heeft en die twee schuren maken 
onderdeel uit van dat ensemble. Dus dat hele ensemble inclusief de twee schuren heeft 
cultuurhistorische waarde. 
Ik ben geboren en getogen Maarssenaar, ik woon er al 42 jaar. Ik denk dat ik wel een beetje kijk heb 
op wat voor Maarssen dorp cultuurhistorisch van waarde is en dat vind ik nou echt zo’n voorbeeld, 
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die oude boerderij met die twee schuren, die hebben wat mij betreft waarde. Ik heb hierover een 
amendement en dat wil ik graag bij willen inleveren. 
 
Amendement (Groep Frank van Liempdt DVV):  
behorende bij reactienota zienswijze, 
63. Magor b.v. namens Ammerlaan, reg. nr. IN/12/11793 
Betreft Zogweteringlaan 2 te Maarssen 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
 
Voorgestelde wijziging onder punt b van de reactie: 
 
b. In het kader van het wijzigingsplan, wat is doorlopen om de nieuwe bebouwing op het betreffende 
perceel te realiseren, zijn duidelijke afspraken gemaakt over de sloop van de op het perceel 
aanwezige bijgebouwen. De gemeente deelt de mening van indiener niet dat de renovatie van deze 
gebouwen vanuit cultuurhistorisch oogpunt gewenst is. In de rede gevende omschrijving voor de 
aanwijzing als monument zijn de boerderij en schuur aangegeven als cultuurhistorisch waardevol. 
Juist bij boerderijen is de samenhang van hoofdgebouwen (woonhuis met stal) en de bijbehorende 
schuren, hooiberg, bijgebouwen, erfbeplanting en dergelijke, een reden voor aanwijzing als complex. 
Bij het maken van de rede gevende omschrijving voor Zogweteringlaan 2a, is alleen de boerderij en 
de schuur aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. De door de indiener aangegeven schuren zijn 
hierin niet opgenomen omdat de cultuurhistorische waarden niet (meer) aanwezig zijn. Op basis 
hiervan dienen de bijgebouwen bij de voormalige schuur overeenkomstig de eerder gemaakte 
afspraken gesloopt te worden. 
 
Als volgt te wijzigen: 
 
b. In het kader van het wijzigingsplan, wat is doorlopen om de nieuwe bebouwing op het betreffende 
perceel te realiseren, zijn destijds afspraken gemaakt over de sloop van de op het perceel aanwezige 
bijgebouwen. Die zijn gesloopt. De karakteristieke boerderij met bijbehorende gebouwen (beide 
schuren) is niet gesloopt omdat door de provincie in opdracht van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg het ensemble is opgenomen in het MIP. Dat betekent: een cultureel erfgoed binnen 
het Monumenten Inventarisatie Project. 
 
Het ensemble is vanuit het MIP opgenomen in de selectielijst als toekomstig gemeentelijk monument. 
De toenmalige eigenaar heeft op 24 juli 1995 bericht gehad over de aanwijzingsprocedure. 
Vervolgens is door de gemeente geconcludeerd dat alleen de oude bedrijfswoning cultuurhistorisch 
waardevol is. De beide schuren zijn niet langer opgenomen. Voor de woning is daarom in dit 
bestemmingsplan een regeling opgenomen. Traditioneel gezien behoren bij het ensemble twee 
schuren en de boerderij. Hiervoor wordt een maatwerkregeling opgenomen in de vorm van een 
bouwvlak op de bijgebouwen. 
 

 

Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het Vechtse Verbond heeft samen met de Partij van de Arbeid het 
voornemen om ook een amendement in te dienen. Dat gaat over waarop zonet door de heer Wink is 
ingesproken. De strekking van het amendement is om toch voor het stuk grond achter de Ds. 
Ulferslaan niet de sportbestemming te houden maar om het om te zetten in Groen. Ook gehoord 
hebbende de insprekers, de zienswijzen et cetera zijn wij dan toch van mening dat door de onrust die 
toch is ontstaan omdat de sportbestemming erop blijft staan. Het staat ook in het commentaar dat het 
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bijna niet realistisch is om aan te nemen dat er op dat stuk nog iets gaat gebeuren op het gebied van 
sport en bijbehorende voorzieningen. Het is eigenlijk nihil en dan moeten we ook nog in acht nemen 
dat in Tienhoven zoals het er nu uitziet ook niet echt een geweldige aanwas zal komen van nieuwe 
deelnemers aan sport. Wij willen er voor pleiten om dat stukje toch om te zetten naar Groen. 
 
Amendement (Het Vechtse Verbond, PvdA): 
 
Amendement op het raadsvoorstel Bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen. Behorende bij 
reactienota zienswijze. 
 
9. Een aantal bewoners van de Ds. Ulferslaan, Ds. Schuylenburglaan, Laan van Niftarlake, 
Middenweg en Looydijk, reg. nr. IN/12/11263 
betreft bestemming sportvelden achter Ds. Ulferslaan 
en 
8. Achmea rechtsbijstand namens M.G. Wink, reg. nr. IN/12/11263 
betreft bestemming rond Ds. Ulferslaan 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
 
Voorgestelde wijziging onder punt b en c van de reactie: 
 
B en c. Vastgesteld wordt dat er op korte termijn geen plannen zijn om ter plaatse sportvelden te 
realiseren. De gemeente wenst evenwel de mogelijkheid te behouden om hier wel sportvelden en de 
bijbehorende voorzieningen aan te leggen, indien de noodzaak hiervoor aanwezig is. Bepalend 
hierbij zijn het aantal verenigingen en teams dat van de sportvelden gebruikmaakt en de 
bezettingsgraad. Met het oog hierop is de bestemming van de gronden, gelegen achter de woningen 
Ds. Ulferslaan 1 t/m 25, Groen in samenhang met een wijzigingsbevoegdheid naar Sport ten 
behoeve van de aanleg van sportvelden met de daarbij behorende voorzieningen. 
 
Als volgt te wijzigen: 
 
B en c. Vastgesteld wordt dat er op korte termijn geen plannen zijn om ter plaatse sportvelden te 
realiseren. Uit het aantal inspraakreacties is gebleken dat de wijzigingsbevoegdheid naar Sport grote 
maatschappelijke onrust veroorzaakt. De noodzaak naar eventueel toekomstige uitbreiding naar 
sport niet is aangetoond. Met het oog hierop is de bestemming van de gronden, gelegen achter de 
woningen Ds. Ulferslaan 1 t/m 25, Groen bestemd en zal de wijzigingsbevoegdheid naar Sport ten 
behoeve van de aanleg van sportvelden met de daarbij behorende voorzieningen vervallen. 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij hebben uitgebreid over het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Maarssen gesproken. Dit is het eerste grote bestemmingsplan in het landelijk gebied en het 
is een heel belangrijk moment om dat met elkaar vast te stellen. Wij betreuren het wel een beetje dat 
we als raad nog niet in de gelegenheid zijn geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over 
een duidelijke visie op het landelijk gebied. Veel is daardoor impliciet in dit bestemmingsplan 
vastgelegd en straks zullen we de discussie moeten hebben of dit ook gaat gelden voor andere 
bestemmingsplan landelijk gebied. Wij vonden het met name jammer dat we met elkaar nog niet 
uitgebreid van gedachten hebben kunnen wisselen over het afwijkingenbeleid wat steeds weer 
terugkomt. Wanneer passen we dat nou toe, hoe goed passen we dat toe, wat voor normen leggen 
we daaronder, hoe toetsen we. Al dat soort vragen blijven een beetje impliciet in dit bestemmingsplan 
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en dat vinden wij wel jammer want we gaan het wel toepassen met elkaar. Dat zouden we dus graag 
nog een keer met elkaar willen bespreken. 
Verder konden wij ons wel vinden in de richtlijnen, de regels en de toelichtingen die hier zijn 
vastgesteld. Ook voor een groot deel hebben we ons behoorlijk laten overtuigen in de werksessies 
die we uitgebreid gehad hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van de zienswijzen. Er zijn er nog een 
paar waarmee wij niet akkoord gaan. Een daarvan heeft mevrouw Hoek toegelicht. Er zijn een drietal 
die ik er ook uit wil pakken. Het gaat om zienswijze 3. Een stukje van de zienswijze van de 
Vechtplassencommissie waar gesproken wordt over het vaststellen van het bouwvlak van agrarische 
bedrijven. Wij vinden anders dan het college dat bij het vaststellen van het toegestane bouwvlak 
rekening zal moeten worden gehouden met de toekomstige bedrijfsvoering en nu wordt teveel 
uitgegaan van het standaard toekennen van de mogelijkheid van 1,5 ha en 2 ha voor duurzame 
bedrijfsvoering of voor biologische bedrijfsvoering. Wij zouden daar veel meer maatwerk willen zien 
waarbij goed gekeken wordt naar de bedrijfsvoering en natuurwaarden en alle dingen die daarbij 
belangrijk zijn. Daar gaan wij dus niet in mee met het college. 
Het tweede is zienswijze 4: LTO Noord vraagt om een verhoging naar 11 m van de toegestane 
bouwhoogte van agrarische bedrijven. Die verhoging naar 11 m vinden wij wel heel makkelijk mee 
ingestemd en ons is niet duidelijk wat daarvan de noodzaak is. Dus wij zouden dat graag op 10 m 
houden, zeker gezien het feit dat door de afwijkingsbevoegdheid van het college of door de ruimte 
die er altijd is om af te wijken van de bepalingen in het bestemmingsplan toch al de mogelijkheid er is 
om af te wijken in de hoogte en dat je dan al bijna aan die 11 m zit. Dat is het tweede stukje waar we 
niet in mee willen gaan. 
Verder zienswijze 14 als het gaat om VOF Bethunepolder. Dat vinden we een beetje lastiger want u 
past daar een afwijkingsbevoegdheid toe en noemt daarvoor een aantal argumenten. In lijn bij wat we 
gesteld hebben bij zienswijze 3 willen wij heel graag dat daar ook de toekomstige bedrijfsvoering in 
de afweging mee wordt genomen. Op zich is het prima om daar een afwijkingsbevoegdheid op te 
nemen maar dan met meeneming van wat het kost voor de bedrijfsvoering daar vraagt aan 
ruimtelijke impact. 
Alles overwegende is voor ons niet direct een reden om het bestemmingsplan in zijn geheel af te 
wijzen want we moeten daar natuurlijk wel mee door. U mag dit beschouwen als een stemverklaring. 
Op deze punten onthouden wij ons van instemming met het bestemmingsplan. 
 
Gerry Rijsterborgh: dank u voorzitter. Ook Maarssen 2000 heeft het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Maarssen nog besproken en wij willen graag aandacht vragen voor nummer 36 en 37. Dat 
betreft de Hof van Eden. In de raad van de voormalige gemeente Maarssen is hier ook al uitgebreid 
over gesproken en ook toen is aangegeven dat het vervangen van twee woningen die nu inmiddels 
gesloopt zijn niet akkoord is. U kunt dat terugvinden bij zienswijze 2, bij punt c, waar gevraagd wordt 
om in het nieuwe bestemmingsplan een passende regeling op te nemen voor het alsnog bouwen van 
deze twee woningen. Maarssen 2000 wil met klem verzoeken om deze mogelijkheid niet op te nemen 
en voor eens en altijd vast te leggen dat deze woningen niet herbouwd zullen worden en dat het blijft 
bij de ene dienstwoning die er is. 
 
Harry Noltes: het collegevoorstel laat nog ruimte over om het een en ander te onderzoeken en wij 
willen ook die ruimte niet. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook GroenLinks heeft nog uitgebreid gesproken over het 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en dat is in het algemeen ook zo 
beschreven in het plan. Er zijn vele zienswijzen ingediend en beantwoord en bediscussieerd in 
werksessies. Door de bank genomen is GroenLinks dan ook tevreden met de beantwoording van 
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haar vragen en andere vragen die gesteld zijn en de uiteindelijke beantwoording van de zienswijzen. 
Er zijn wel enkele uitkomsten die GroenLinks niet als een goede ontwikkeling ziet. Daarvoor zouden 
wij het afwijkingenbeleid willen bespreken. Ik noem drie voorbeelden waar wij wat moeite mee 
hebben. 
Dat is zienswijze nummer 41. De GroenLinks fractie heeft moeite met het opnemen van de 
bestemming waardoor drie woningen mogelijk zijn. Dat vinden wij gewoon teveel. Zienswijze nummer 
3 van de Vechtplassencommissie o.a. Het uit te breiden van 15 naar 25 kampeerplaatsen bij mini 
campings bij boerderijen vinden wij ook te veel. Wij zouden 15 graag als een maximum willen zien. 
Het laatste voorbeeld is nummer 53. Daar is gesteld dat er geen regeling voor het plaatsen van 
windmolens bij burgerwoningen mogelijk is. Verder zal GroenLinks instemmen met het voorstel. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u voorzitter. Na een moeizaam begin bij de behandeling van dit 
bestemmingsplan denk ik dat we toch kunnen concluderen dat het traject dat verder doorlopen is een 
heel gedegen en uitgebreid en goed traject is geweest. Zeker wil ik de ambtelijke ondersteuning 
complimenteren voor de uitstekende wijze van beantwoording van vragen. 
Wij stemmen in met dit raadsvoorstel, echter, wij willen graag nog een opmerking maken en dat 
betreft zienswijze 10. Dat is nog niet zo nadrukkelijk aan de orde geweest. Echter,we hebben het 
gebied nog nader verkend en we zijn tot de conclusie gekomen dat wat er gevraagd wordt bij 
zienswijze 10 betreffende de heer Meijers dat dit nog niet zo onrealistische vraag is. Ik denk dat wat 
betreft het handhaven van een aantal agrarische bedrijven in het gebied dat zo nadrukkelijk aan 
regels en wetgeving is verbonden, dat het nuttig is dat zo'n type bedrijf nog enige jaren of wat langere 
tijd voort kan. Daarom doe ik een beroep richting college om daar nog eens nadrukkelijk naar te 
kijken en misschien uw invloed aan te wenden bij de provincie want wij gaan er niet over. Het is een 
provinciale aangelegenheid. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Ik heb behoefte om eerst een algemene en bedrijfsmatige opmerking te 
maken over dit hele complexe gebeuren en daarbij sluit ik mij om te beginnen aan bij wat de heer 
Scherpenzeel zojuist zei over de zorgvuldige wijze van behandeling en beantwoording en de 
geduldige wijze ook vanuit de ambtelijke organisatie en het college. Dat is echt heel erg prettig. Als ik 
ook kijk hoe het spel gelopen is tussen gemeente en belanghebbenden in dit gebied dan zie ik 
cijfermatig dat er heel veel zienswijzen zijn ingediend en dat er ook heel veel positief op is 
gereageerd. Daaruit concluderen wij dat het college ook doet wat zij zegt namelijk naar de inwoners 
luisteren. Dat blijkt hieruit. 
Voor sommige belanghebbenden is het natuurlijk heel vervelend als ze niet helemaal krijgen wat ze 
hebben willen maar wij hebben ook allerlei vragen gesteld en zo zijn we er achter gekomen dat als er 
al sprake is van het niet kunnen volgen van de wensen dit zuiver op juridische regelingen stuit. Dat is 
begrijpelijk maar ook wel zuur. 
Dat betekent dat wij in beginsel het voorstel zoals het er nu ligt vanuit het college kunnen steunen. Er 
zijn een aantal opmerkingen gemaakt over een aantal individuele gevallen. Voordat de wethouder die 
gaat beantwoorden heb ik nog even een paar aanvullende vragen omdat ik sommige dingen toch niet 
helemaal scherp heb gekregen en misschien dat dit bij de beantwoording kan worden meegenomen. 
De Machinekade 13. Daaruit concludeer ik dat het zo zou kunnen zijn dat er nu een woning terecht is 
gekomen op een andere plek dan vroeger bedacht was. Als wij het voorstel van belanghebbende 
volgen zou het resultaat zijn dat er uiteindelijk twee woningen komen. Ik vraag me af of dat ooit de 
bedoeling is geweest en de voorkeur van de fractie zou ernaar uitgaan om het collegevoorstel te 
volgen en als het helemaal mis gaat moet de rechter hier maar een uitspraak over moet doen want 
het is een complexe zaak van bijna 10 jaar geleden. 
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Over de schuren van nummer 63. Daarover is bij mij ook enige verwarring ontstaan. Dat komt 
misschien ook omdat ik daarvoor een te klein denkraam heb maar als ik gewoon lees wat er in de 
stukken staat. Dan staat er dat in de omschrijving alleen de boerderij en de schuur aangemerkt is als 
cultuurhistorisch waardevol. Ik heb begrepen dat naast die boerderij en die schuur een vergunning is 
afgegeven voor nog een andere schuur. Dat maakt het totaal twee. Als ik het goed begrijp, gaat het 
nu over het bouwen van nog een schuur. Dat zou het totaal drie maken. Ik vraag dus aan de 
wethouder om te beantwoorden of deze conclusie van mij juist is. Ook in deze voor mij wat complexe 
materie. 
Tenslotte voorzitter, wat de heer Scherpenzeel zonet aanhaalde over zienswijze 10. Dat kan ik 
volgen en dat zouden wij ook willen steunen, te meer, en dat geldt misschien ook voor andere 
zienswijzen en daar heb ik toch een beetje mee geworsteld, de Natura 2000 gebieden zijn niet als 
zodanig formeel vastgesteld. Het is ook zeer de vraag of dat gezien de deplorabele toestand van de 
financiën van het rijk ooit zal gebeuren. Wat betekent dat voor de genomen beslissing? Ik heb 
inmiddels begrepen dat de Vogel- en Habitat richtlijnen wel in stand blijven. Dat is dus redelijk 
fundamenteel en dat zal de besluiten denk ik ook niet wijzigen maar in dit voorbeeld waar het gaat 
om een geringe ingreep in een Natura 2000 gebied wat formeel dus nog niet zo is. Dat is niet 
vastgesteld en nogmaals de vraag is of het ooit vastgesteld zal worden, willen wij de suggestie van 
de heer Scherpenzeel steunen. 
 
Jaap Rehbock: dank u voorzitter. D66 heeft zich ook uitgebreid met het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Maarssen beziggehouden. Wij hebben geconstateerd dat in overwegende mate de 
bezwaarden in het gelijk zijn gesteld. Wij hebben ook een aantal twijfelgevallen waaronder inderdaad 
nummer 10 bij de familie Meijers hebben wij bij onze beoordeling betrokken. Wij zijn eigenlijk van 
mening dat het voor de raad zo moeilijk is om de gevallen waarbij de mensen geen toezegging 
krijgen tot datgene wat ze graag willen, dat het voor de raad zo moeilijk is om de juridische grondslag 
van de verzoeken van de zienswijze indieners te onderzoeken dat het dan helaas maar zo moet zijn 
dat als er inderdaad een hoog belang is voor deze mensen, dat zij daar met de gegevens die ze 
hebben naar de rechter moeten. Ik vind het niet leuk maar het is eigenlijk de enige oplossing. 
Wij waren aanvankelijk niet zo tevreden over de eerste avond van de behandeling van de 
bezwaarschriften. Dat ging wat chaotisch. Ik dacht dat de wethouder ons had toegezegd dat hij in het 
vervolg een andere draai aan zou geven maar ik heb nog niet begrepen wat dat gaat worden. Kan de 
wethouder mij hierover uit de droom helpen? 
Wat betreft de zaak van de heer Ammerlaan. Wij hebben vorige keer uitgebreid gesproken, ook na 
de werksessie, dat we er eigenlijk voor waren om het maar zo te laten als het was. Ik heb toen naar 
aanleiding van de opmerkingen van de PvdA gedacht dat het eigenlijk wel heel jammer was dat als 
het inderdaad zo is dat het twee schuren zijn die cultuurhistorische waarde hebben en dat één 
daarvan in het kader van de regeling moet worden afgebroken. Ik denk dat D66 nu wel voor de motie 
van Het Vechtse Verbond en de VVD zal stemmen om in ieder geval nu te bekijken welke van deze 
twee schuren nu het meest waardevol is en welke daarvan dus in het ensemble kan worden 
behouden. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik hoor u net zeggen dat u van mening bent dat deze schuren 
een cultuurhistorische meerwaarde hebben samen in het ensemble. Hoe kunt u dan toch voor dat 
amendement warme gevoelens hebben waar één van deze cultuurhistorische schuren die bij het 
ensemble hoort afgebroken moet worden. Dan zou u beter ons amendement kunnen steunen. Dan 
heeft u uw twee cultuurhistorische schuren en dan heb je het ensemble compleet. Ik begrijp niet uw 
eerste zinnen en uiteindelijk uw besluit. 
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Jaap Rehbock: dank u voorzitter. Dat hoeft u ook niet helemaal te begrijpen want mijn bedoeling is 
dat er bij een van de woningen een schuur zomerhuis blijft en dat voor het overige het oude plan 
wordt uitgevoerd. Voor het overige kan D66 zich vinden in het bestemmingsplan en zal dus voor 
stemmen. 
De voorzitter: wat betreft de toekomstige behandeling wil ik u aangeven dat in het presidium is 
gesproken over een spoorboekje dat is afgestemd met de portefeuillehouder. Dat zal binnenkort met 
de woordvoerders worden besproken. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Wij kunnen ons voor 99% in dit verhaal vinden. Er is terecht 
aandacht voor de natuur, natuurontwikkeling, voor het landschap en ook voor toekomstige natuur. In 
tegenstelling tot wat de heer Roos denkt. De begrenzing van die gebieden is wel degelijk aanwezig. 
Het grootste gedeelte is begrensde EHS natuur en voor de Natura 2000 gebieden wordt nog een 
beheerplan opgesteld. Daar moeten we geen onduidelijkheid over scheppen dat daar de bestemming 
Natuur weer af zou kunnen gaan omdat er bijvoorbeeld geen geld is. Het is gewoon nationaal en 
Europees beleid. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Zei de heer Van der Kaaij dat de Natura 2000 gebieden wel formeel 
waren vastgesteld? 
 
Cock van der Kaaij: volgens mij is er een hele grote overlap, laten we zeggen 99%, tussen 
begrensde EHS gebieden en Natura 2000 gebieden en bijbehorende beheerplannen die er 
aankomen. De kaart die we gehad hebben is uit het voorontwerp van de Natura 2000 gebieden. 
Volgens mij moeten we niet de indruk gaan werken dat de gebieden die we nu natuur noemen in ons 
bestemmingsplan, dat daar de bestemming Natuur afgaat. 
 
Rob Roos: mijn vraag was of de Natura 2000 gebieden nou formeel vastgesteld zijn volgens u of niet. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Laten we zeggen dat voor 99% de begrenzing zoals die op de 
kaart staat die wij gehad hebben klopt. 
Kortom, de blijdschap die Duurzaam Stichtse Vecht heeft zonder dat we er hier een discussie over 
hebben en dat de natuur gewoon als kans wordt gezien voor dit gebied. Wat we nog wel missen en ik 
hoop dat ook in de volgende bestemmingsplannen natuur nadrukkelijk als een kans wordt gezien 
want ook van dit gebied dat we nu gaan vaststellen is natuur de kernwaarde van dit gebied en 
wellicht voor heel Stichtse Vecht. Wat dat betreft missen we nog wel een integrale afweging maar het 
is nu eenmaal zoals het is. Er zit ook een geschiedenis achter dit verhaal. Er is bijvoorbeeld geen 
kader toerisme en recreatie waar we dit plan mee kunnen matchen, dus dat mag ook wel komen.  
Verder, voor de behandeling van dit soort plannen, is het Duurzaam Stichtse Vecht heel veel waard 
als individuele gevallen niet meerdere keren in de raad en werksessie aan bod komen. Wat dat 
betreft reuze nieuwsgierig naar het spoorboekje, hoe we dat op een goede manier gaan aanpakken 
want die focus op details houdt de focus op hoofdlijnen weg en dat is zo jammer van zo'n plan. 
We zijn er heel zuinig mee om wijzigingsbevoegdheden door te schuiven naar het college want we 
missen een kader voor heel veel zaken. Bijvoorbeeld, om de sportvelden van Groen naar Natuur te 
doen. Zeker niet de bevoegdheid bij het college neerleggen om daar een andere bestemming aan te 
geven. Daar staan we ook achter. Als je het kader goed geregeld hebt, hoef je het over dat detail niet 
hebben en dan is de bedreiging dat het sportvelden worden vanzelf weg. 
Dus in grote lijnen, voor 99%, ga zo door. De aandacht voor natuur, natuurontwikkeling, landschap 
graag ook in volgende bestemmingsplannen. 
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Wim van den Bosch: dank u voorzitter. Onze fractie kan ook instemmen met het collegevoorstel. Wij 
vinden zeker dat zoals door de heer Scherpenzeel en de heer Roos aangegeven is in de 
beginperiode dat het met de nodige voetangels en klemmen is ingezet maar wat feitelijk ook 
veroorzaakt is door de voorbereidingen die de vorige raad van de voormalige gemeente Maarssen al 
in gang gezet had. Wij vinden al met al dat er ruime aandacht is geschonken aan al de zienswijzen 
die zijn ingediend.  
Wij scharen ons ook achter de oproep die met name door de heer Scherpenzeel is gemaakt 
aangaande zienswijze 10. Wij vinden dat de natuur zeker een kans moet krijgen maar dat wil dus niet 
zeggen dat anderen geen kans moeten krijgen. Een kans, dat zal dus niet zijn wetgeving maar 
mogelijke wetgeving. Dat is misschien ook een antwoord op de vraag van de heer Roos. 
Wij vinden ook dat in het vervolg het college heel zorgvuldig met de wijzigingsbevoegdheid moet 
omgaan om ook daarin een consistent beleid te voeren zodat daarin geen wisselende resultaten bij 
inwoners zichtbaar worden maar dat dit heel consequent, gelijke monniken gelijke kappen, wordt 
behandeld. 
 
Fred Westra: dank u voorzitter. Ik heb zelden een bestemmingsplan meegemaakt waarover zo vaak 
en zo intensief is gesproken als dit. Als je wat langer meeloopt, weet je hoe het zat vroeger en dan is 
42 jaar lang maar dan denk ik dat je net komt kijken. 
De VVD kan in zijn algemeenheid wel instemmen met het plan maar we hebben over twee dingen 
nog een opmerking. Een opmerking over een amendement en over een tweede. Wij hebben lang 
geaarzeld of wij mee zouden gaan met het amendement van Het Vechtse Verbond over het sportveld 
in Tienhoven. Wij zijn nog niet zo overtuigd in algemene zin van die wijzigingsbevoegdheid, dus 
misschien kan de wethouder ons nog eens duidelijk maken dat dit er echt op moeten blijven zitten. 
Het amendement gaat ook over zienswijze 63. Er zijn in het verleden inderdaad nogal wat uitspraken 
gedaan over de bebouwing die daar toen stond. Om even wat misverstanden weg te halen, we 
praten hier over de oude boerderij waar een hooiberg bij stond, de mestput en twee schuren. De 
nieuwe boerderij die er achter staat en waar ook een schuur is aangebracht, is een verhaal apart. 
Daar is het bouwvlak niet helemaal goed want dat valt in de geurcirkel. We hebben het hier over de 
oude boerderij. De afspraak die er destijds waren was dat het hele spul tegen de vlakte ging en dan 
kunnen wij ons wel voorstellen dat je met een woning zit en als je daar geen schuurtje bij hebt, dat 
het toch wat lastig is. Je kunt niet alles op zolder leggen. Dus wat ons betreft mag daar een schuur 
gehandhaafd worden en dan mag betrokkene zeggen welke schuur dat is maar één vinden wij 
eigenlijk voldoende. Nogmaals, dat staat dus los van de boerderij er achter die later is gebouwd en 
waar een grote bedrijfshal achter moet komen. Er is dus sprake van twee schuurtjes bij de oude 
boerderij. 
 
Amendement (VVD, Het Vechtse Verbond): 
 
Amendement op raadsvoorstel Bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen. 
Behorende bij reactienota zienswijze. 
 
63. Magor b.v. namens J. Ammerlaan, reg. nr. IN/12/11793 
Betreft Zogweteringlaan 2 te Maarssen 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
 
Voorgestelde wijziging onder punt b van de reactie: 
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b. In het kader van het wijzigingsplan, wat is doorlopen om de nieuwe bebouwing op het 
betreffende perceel te realiseren, zijn duidelijke afspraken gemaakt over de sloop van de op het 
perceel aanwezige bijgebouwen. De gemeente deelt de mening van indiener niet dat de 
renovatie van deze gebouwen vanuit cultuurhistorisch oogpunt gewenst is. In de rede gevende 
omschrijving voor de aanwijzing als monument zijn de boerderij en schuur aangegeven als 
cultuurhistorisch waardevol. Juist bij boerderijen is de samenhang van hoofdgebouwen 
(woonhuis met stal) en de bijbehorende schuren, hooiberg, bijgebouwen, erfbeplanting en 
dergelijke, een reden voor aanwijzing als complex. Bij het maken van de rede gevende 
omschrijving voor Zogweteringslaan 2a, is alleen de boerderij en de schuur aangemerkt als 
cultuurhistorisch waardevol. De door de indiener aangewezen schuren zijn hierin niet 
opgenomen omdat de cultuurhistorische waarden niet (meer) aanwezig zijn. Op basis hiervan 
dienen de bijgebouwen bij de voormalige schuur overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken 
gesloopt te worden. 

 
Als volgt te wijzigen: 
 
b. In het kader van het wijzigingsplan, wat is doorlopen om de nieuwe bebouwing op het 

betreffende perceel te realiseren, zijn destijds afspraken gemaakt over de sloop van de op het 
perceel aanwezige bijgebouwen. Vervolgens is door de gemeente geconcludeerd dat de oude 
bedrijfswoning cultuurhistorisch waardevol is. Voor de woning is daarom in dit bestemmingsplan 
een regeling opgenomen. Traditioneel gezien behoort bij deze woning nog een schuur. In 
overleg met de indiener zal bekeken worden welke van de twee schuren behouden kan blijven. 
Hiervoor wordt een maatwerkregeling opgenomen in de vorm van een bouwvlak op dit 
bijgebouw. De andere schuur dient dan gesloopt te worden conform de eerdere afspraak in het 
kader van de in 2002 doorlopen artikel 11 procedure. 

 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Dit is het eerste echt grote bestemmingsplan dat we 
hier in de raad hebben behandeld waar we ook met z'n allen als raad en college halverwege in 
kwamen als nieuwe gemeente. We hebben met elkaar geconstateerd dat de start niet goed was. We 
hebben daar wat oplossingen voor bedacht, zoals de voorzitter het noemt een spoorboekje. Dat zal 
binnenkort via de griffie naar u toekomen om daar wat meer body in te krijgen. 
Wat ik ook gemerkt heb is dat wij nog een aantal strategische zaken missen, visies en een integrale 
visie. Dat is heel lastig met zo'n nieuwe gemeente want je bent bezig om die te maken terwijl je toch 
al je bestemmingsplannen moet gaan vastleggen. Wat ik van belang vindt en dat heb ik ook een 
beetje bij u gehoord zijn twee zaken die ik op een ander moment eens met u wil behandelen. 
Dat is 1. Hoe maakt het college gebruik van het afwijkingenbeleid en waarom pas je dat toe. En 2, en 
dat is de discussie die ik met name in de werksessies heb gehoord, wanneer ga je legaliseren. Is het 
de brutaalste die uiteindelijk toch de bestemming krijgt of is dat niet zo. Ik chargeer even maar het is 
toch een beetje de samenvatting van de discussie. Die twee onderwerpen ga ik los van het 
bestemmingsplan zo snel mogelijk met u bespreken. 
Dan even de kaders. Ik heb daar natuurlijk twee keer in de werksessie over gesproken. Ik wil daar 
niet heel lang over discussiëren. Ik vat het samen en dan wil ik ook nog op een aantal insprekers 
reageren. 
De sportvelden. Ik werd geconfronteerd toen het ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag dat er nog 
wat commotie was over het feit dat we daar de bestemming Groen aan hadden gegeven terwijl het 
nog de bestemming Sportvelden had. In mijn naïviteit dacht ik, ik bedenk een compromis waar 
iedereen tevreden mee is want ook bewoners hebben daar belangen in. Ik snap heel goed dat je 
achter je woning of tuin liever geen sportvelden wil hebben maar dat was wel op dat moment de 
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bestemming. Vandaar dat er uiteindelijk de constructie uit is gekomen Groen met 
wijzigingsbestemming. Dat is het enige wat ik juridisch kan doen. Dat is een bevoegdheid van het 
college want ik kan de raad daartoe niet bevoegd maken of dat de raad daartoe een 
bestemmingsplannetje maakt want dat is een bevoegdheid die de raad altijd heeft. 
Het voordeel van die constructie is dat op het moment dat je zegt, over vier, vijf of zes jaar als de 
wereld er misschien anders uitziet, en de gemeente wil daar sportvelden realiseren, dan zou dat nu 
gewoon kunnen en in het voorstel van het college moet er een aparte procedure worden gevoerd en 
moeten we ook motiveren waarom het op die plek op die wijze moet. Dat geeft een extra 
rechtsbescherming. Dat is zoals het college er in staat en dat vonden wij een goed compromis. Het is 
uiteindelijk aan u om dat wel of niet zo te vinden. Nogmaals, ik snap de belangen van omwonenden 
maar ik vind het belang breder, ook inclusief sport. Kwalitatief kun je er van alles van vinden maar dat 
betekent een kunstgrasveld en dat is een discussie apart laten we maar zeggen. 
Rijsterborgh, Machinekade 13b. Daar is al vier keer over gesproken. Ik heb sterk de indruk dat ik in 
de laatste werksessie heb gezegd dat ik het met de adviseur, de heer Boer, eens ben over het feit 
dat er twee raden over plaatsvonden, eentje met staking der stemmen. De laatste met een definitief 
besluit op 18 februari 2004. Maar we zijn het inhoudelijk niet met elkaar eens. Ik denk dat dit nog 
steeds zo is. Ik heb steeds aangegeven dat het altijd de bedoeling was om één recreatiewoning te 
bestemmen en twee schaftwagens. Er is discussie geweest over de locatie van de recreatiewoning. 
Vandaar dat er twee tekeningen in omloop zijn. Er is in de discussie bij het staken van stemmen van 
alles gebeurt over wel nietes maar ik ben uitgegaan van het ondertekende raadsbesluit van 18 
februari en daarin staat helder dat het niet kan. Of dit dan fout is, ik betwijfel dat maar zo sta ik er in. 
Dan Ammerlaan, dat is een heel interessant dossier. Zogweteringlaan 2. Het voordeel is dat wanneer 
je als wethouder nieuw komt in het gebied je met een helikopterview kan kijken wat er op deze locatie 
is gebeurd, waar is het misschien allemaal niet goed gegaan en wat gaan we er aan doen. Elke 
gemeente overkomt het wel eens dat het dossier om wat voor reden dan ook niet loopt zoals het zou 
moeten lopen. Ik vind dat dit bij Ammerlaan ook is gebeurd. Er is een bestaande boerderij, er zijn drie 
schuren en uiteindelijk is er toestemming verleend om het oude te slopen en een nieuwe te bouwen. 
Nieuw bouwen betekent een nieuwe boerderij met twee bouwblokken voor twee schuren. Die twee 
bouwblokken en het bouwblok voor de woning zijn gerealiseerd in het bestemmingsplan. De nieuwe 
woning is gebouwd en er is ook een nieuwe schuur gerealiseerd. 
Dan loopt nu een discussie over de tweede schuur op het tweede bouwvlak. Dat is de schuur die 
binnen een cirkel zit omdat één recreatiewoning daar iets verder op zit waardoor je een hoek van de 
schuur niet mag gebruiken voor vee. Dat is niet nieuw, dat was van het begin af aan bekend. Dus de 
stal die gebouwd is had kunnen worden gebruikt want die valt niet binnen de cirkel. Het is een 
bewuste keuze om het niet te doen. Dus ik vind dat het probleem niet moeten worden opgelost door 
een nieuw bouwblok. Ik heb ook met de heer Boer gesproken over verplaatsing van het bouwblok 
maar ik heb ook tegen hem gezegd dat hij daar dan wel heel laat mee komt want als dat vanaf het 
begin onderwerp van de discussie zou zijn, zou je daar nog over kunnen nadenken. Overigens ligt 
dat  bouwblok dan weer dichter bij de woonbebouwing, dus dat is allemaal niet zo eenvoudig. 
Die deal is gesloten en daar heb ik respect voor. Afspraak is afspraak. De afspraak was ook om het 
oude spul te slopen. Toen is de boerderij aangewezen als cultuurhistorisch waardevol. Voor mij een 
hele merkwaardige gang van zaken. Als je een overeenkomst hebt dat je de boel sloopt en 
vervolgens ga je de boerderij aanwijzen als cultuurhistorisch waardevol. Dat is gebeurd, dus die mag 
blijven staan. Dan is er de discussie over één, twee of zelfs drie schuren want in oorsprong stonden 
er drie schuren. Eén is er gesloopt en twee schuren staan er nog. Als u daar nieuw naar kijkt en in 
dat voordeel zit ik, zie ik geen problemen. Ik heb gewoon de deal, je mag nieuw bouwen en het oude 
moet weg. Dat is heel simpel. Ik heb de deal van ik wijs de boerderij aan dus die mag blijven maar 
dan moeten die twee schuren nog weg. Als ik dat bekijk in de vorm van als er ergens een boerderij 
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staat, die mag dus blijven, dan is het helemaal niet zo ongebruikelijk om daar een schuur bij te willen. 
Dus wat dat betreft zeg ik, dat amendement kan best hout snijden. 
Het probleem waar het college tegenaan loopt is dat er wel een overeenkomst ligt waarbij je eigenlijk 
zegt: het oude moet weg en het nieuwe mag komen. Inmiddels staat het nieuwe er, de oude boerderij 
mag blijven en nu loopt de discussie of er ook nog een schuur mag blijven. Dat is best ingewikkeld 
maar dat is wel het verleden. Er zijn argumenten om te zeggen: één schuur mag blijven. Er zijn 
argumenten om te zeggen: ze moeten alle twee plat. Ik heb in de stukken en in de werksessie 
aangegeven waarom het college vindt dat beide schuren gesloopt moeten worden. 
De discussie over het afwijkingenbeleid wil ik samen met de discussie doen over de legalisering. Wat 
betreft de LTO verschil ik met mevrouw Groenewegen van mening, 10 m of 11 m. Dat geldt ook voor 
de andere voorbeelden. 
Hof van Eden. Ik ben het met u eens dat de twee dienstwoningen niet vanwege de deal die is 
gesloten met zo'n recreatiewoning maximaal niet gerealiseerd kunnen worden. Er staat iets in over 
nader onderzoek op meerdere plekken. Daar heb ik zelf niet zoveel problemen mee. 
Zienswijze 10. Dat is een smal bouwblok waarvan een gedeelte van de kuilplaat buiten het bouwblok 
ligt. Het grenst aan Natura 2000. Dat zijn niet aangewezen gebieden maar ze worden nog wel 
aangewezen. Het valt wel onder de Habitat- en de Vogelrichtlijn. Er zijn meer gebieden in dit 
bestemmingsplan met een spanning tussen een bestaand bedrijf en gewenste uitbreiding en 
bescherming van de natuur. Dat is de discussie van maatwerk, 1,5 ha, 2 ha enz. Daar zit spanning in. 
Ik zie in de provinciale structuurvisie wel wat ruimte om maatwerk te doen. Ik denk dat dat mogelijk 
een oplossing is. Ik heb daar overigens morgen een gesprek over met nog zeven andere 
agendapunten met de gedeputeerde. Ik zal dus kijken of we dat op een andere manier kunnen 
aanvliegen maar ik vind wel dat zoals het nu is voorgesteld in het bestemmingsplan het moet worden 
vastgelegd. 
De heer Van der Kaaij vindt 99% goed. Zoals ik u hoor, bent u tevreden. 
 
De voorzitter: ik ga nu kijken naar de tweede termijn terwijl ik wel moet zeggen dat we al 50 minuten 
met de eerste termijn bezig zijn. Daarom doe ik het verzoek aan u om niet eerdere standpunten te 
halen want die zijn in alle werksessies genoeg met elkaar gedeeld. We gaan straks over tot 
stemming. Alleen een aantal punten waarvan u zegt dat u daar nog antwoord op moet hebben, dat 
die alleen nog naar voren komen. 
 
Gerry Rijsterborgh: voorzitter, Maarssen 2000 zou graag voordat we verder gaan met dit punt een 
korte schorsing inlassen omdat we een aantal punten nog intern willen bespreken. 
 
De voorzitter: dat is prima maar dan wil ik even dit afmaken zodat alles compleet is. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik zou graag een reactie willen hebben van de wethouder op 
onze opmerkingen over zienswijze 3 want ik vind de constatering dat wij het niet met elkaar eens zijn 
een wat al te makkelijke reactie op onze vraag om bij het vaststellen van bouwvlakken ook 
toekomstige bedrijfsvoering mee te nemen, bijvoorbeeld de voorziene bedrijfsbeëindiging. Dat vind ik 
wel degelijk een argument om mee te nemen in het vaststellen van de grootte van bouwvlakken. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Ik realiseer me dat de raad geen werksessie is. Ik heb daarom echt 
geprobeerd om te luisteren naar de antwoorden van de wethouder maar één ding is mij nog een 
beetje onduidelijk. Als de wens van betrokkenen betreffende zienswijze 63 gevolgd wordt. Is dan het 
uiteindelijke effect dat er drie schuren komen of twee? 
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Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ook gelijk even doorgaan over die schuren. Ik hoor D66 
zeggen dat we wel houden van het behoud van erfgoed, dus we willen wel een schuur bouwen. Als je 
echt voor het behoud van erfgoed kiest, kies je voor 100%. Waar baseer je dan de helft op? Een 
molen heeft ook niet één wiek.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik geef de antwoorden na de schorsing want ik wil 
even wat uitzoeken. 
 
Harry Noltes: het lijkt me wel handig dat de wethouder de dingen die hij nu weet ook zegt want dan 
kunnen we dat tegelijk meenemen in de schorsing. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Even over de bouwblokken van 1,5 en 2 ha. Dat is 
geen maatwerk maar een algemene regel. Er staat wel bij dat je een aantal condities moet doen over 
de biologische maatregelen die je neemt en ik denk dat dat op zich de juiste benadering is omdat met 
maatwerk behandelen je één keer kan doen. Dat is bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Daarna niet en daarom is gekozen voor die algemene bepaling. 
Wat betreft de vraag van de heer Roos: één schuur is al gesloopt en er staan nu nog twee schuren 
waarvan wij hebben gezegd dat die moeten worden gesloopt. Ik ga ervan uit dat in het amendement 
wordt bedoeld dat er een schuur mag blijven staan. 
 
Rob Roos: ik heb begrepen dat er al een schuur vergund was die er nog niet staat. Dat betekent dus  
de vergunde schuur (monumentenschuur) en nu de gevraagde schuur. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het 
oude en het nieuwe gedeelte. Op het nieuwe gedeelte liggen drie bouwblokken, één voor een woning 
die is gerealiseerd, één voor een schuur die is gerealiseerd en nog één voor nog een schuur. 
Daarvoor loopt een procedure waarvan de heer Boer zei: daar zijn we nog niet uit. Dat is de nieuwe 
situatie. 
In de oude situatie was er in oorsprong een oude boerderij en twee schuren en een derde schuur 
staat op de plek waar nu de nieuwbouw is gepleegd. Dus die is al weg. Wat er nu nog staat in de 
oude situatie is de oude boerderij en twee schuren. Daarvan heeft het college gezegd dat er twee 
weg moeten vanwege de overeenkomst die er ligt en nu ligt er een amendement dat er één kan 
blijven bestaan. 
Zienswijze 53, de windmolens. Wij vinden dit geen passend gebied om dat te realiseren. 
Zienswijze 3, de uitbreiding van 15 naar 25 kampeerplaatsen. We hebben ook in andere 
bestemmingsplannen de visie dat 25 kampeerplaatsen best kan. Ik kan hier ook geen andere 
argumentatie aan ten grondslag leggen. 
Zienswijze 41. De drie woningen is teveel. Dat wil ik even uitzoeken en na de schorsing behandelen. 
 
De heer Van der Kaaij: voorzitter, de wethouder zei dat er in andere bestemmingsplannen de visie is 
van een x aantal kampeerplaatsen. Dat is juist het pijnpunt dat Duurzaam Stichtse Vecht aangaf als 
het gaat over integrale benadering. Je hebt een uitspraak gedaan in een ander bestemmingsplan 
maar dat is nog geen visie element. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: daar ben ik het mee eens. 
 
De voorzitter: wij schorsen even voor 10 minuten. 
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De voorzitter: ik heropen de vergadering. 
 
Harry Noltes: voordat ik het woord neem over de amendementen en dergelijke, wil ik graag eerst de 
wethouder het woord geven. We hebben even overleg gehad en misschien wil de wethouder zeggen 
wat uit het overleg is gekomen. 
 
De voorzitter: straks zal mevrouw Rijsterborgh bij de stemming de zaal verlaten. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Het wordt even een technisch verhaal. Zienswijze 37. 
Dat betreft Hof van Eden. Ik citeer even uit de zienswijzenota die gewoon is vastgesteld. Dan gaat 
het om de sloopvergunning en de wens om twee woningen terug te bouwen. Onder c staat in de 
zienswijze: ‘de sloopvergunning is destijds ook verleend voor twee woningen. Deze zijn inmiddels 
ook gesloopt.’ Tot slot wordt verzocht om hier rekening mee te houden en om te voorzien in een 
passende regeling in het bestemmingsplan. 
Daar reageert het college als volgt op. De reactie is onderdeel van dit voorstel van dit 
bestemmingsplan. Onder c: ‘de twee terug te bouwen woningen waar indiener naar verwijst dienen 
binnen de voorwaarden en aantallen van de geldende bestemming te worden gerealiseerd. Dit is in 
het verleden zo afgesproken. Op het terrein mogen 75 recreatiewoningen gerealiseerd worden en 1 
bedrijfswoning.’ 
Dat is de tekst zoals het zou moeten zijn. Het dwaalspoor is gekomen in de laatste reactie op de 
zienswijze. Daar staat eigenlijk hetzelfde en dan staat er nog één zin in: ‘in een apart proces zal 
beoordeeld moeten worden of de gemeente nog steeds reden ziet om de procedure op te starten 
voor de vergunning van twee woningen.’ 
Dat wordt gezien als een achterdeurconstructie. Die zin moet gewoon weg. De zienswijze die er hier 
ligt, 75 recreatiewoningen en 1 bedrijfswoning en dat is het. Dat komt in het bestemmingsplan en dat 
is het voorstel van het college. 
 
De voorzitter: de zin die u zonet heeft opgenoemd wordt verwijderd en is geen onderdeel meer van 
de besluitvorming. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: bij de aanvullende zienswijze. Het staat goed in het verzameldocument 
van ons. Dan was er wat discussie over zienswijze 10. Wij stellen hier wel een bestemmingsplan 
vast. Dan gaat het in de toekomst over een beperkte uitbreiding van het bouwvlak in de bestemming 
Natuur. Op zich moet je dat niet willen. Op het moment dat de provincie zegt: onder een aantal 
condities vinden wij dat passen in de structuurvisie. Dan is het standpunt van het college dat wij dat 
opnieuw bekijken maar dan moet er wel een concrete uitbreidingswens zijn met een bedrijfspand. 
Dus aan al die voorwaarden moet worden voldaan en dan kijk je er naar. Dan zal niet het antwoord 
zijn van we hebben net een nieuw bestemmingsplan dus kom maar over drie à vier jaar terug. Dat is 
niet de opzet want dit zijn dan gewijzigde omstandigheden. 
Zienswijze 63. Daar is een discussie over het aantal woningen en die discussie komt eigenlijk omdat 
de oude boerderij. Dat is een boerderij met een deel daarachter en die deel wordt ook gezien als 
schuur. De boerderij met de deel zitten aan elkaar vast. Dat is het verlengde van de boerderij. Die 
mag volgens het voorstel van het college blijven staan en het amendement gaat over een losstaande 
schuur. Er staan nu twee losstaande schuren. Het amendement geeft aan dat eentje van die twee 
kan blijven staan. 
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De voorzitter: dan heeft u het over het amendement van VVD en Het Vechtse Verbond want het 
amendement van de Groep Frank van Liempdt DVV gaat verder. Die breng ik dus straks eerst in 
stemming. Dan ga ik nu over tot de stemmingen. 
De heer Van Liempdt had ook een motie ingediend maar dat kan niet want u stelt straks een 
bestemmingsplan vast en u kunt dus in dat geval alleen maar een amendement indienen. Daarom 
maak ik er amendement 4 van in plaats van motie. 
 
Rob Roos: voorzitter, wanneer zijn de stemverklaringen aan de orde? 
 
De voorzitter: bij de amendementen. Ik begin bij amendement A1. Dat is het amendement van Het 
Vechtse Verbond en de PvdA. Dat zegt als volgt te wijzigen dat wordt vastgesteld dat er op korte 
termijn geen plannen zijn om ter plaatse sportvelden te realiseren et cetera. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Wij zullen als fractie van Maarssen 2000 voor het amendement 
stemmen. 
(mevrouw Rijsterborgh verlaat de vergadering) 
 
De voorzitter: na stemming blijkt dat de fracties van Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond, 
GroenLinks, Maarssen Natuurlijk!, Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt DVV en DSV voor 
het amendement hebben gestemd waarmee het amendement is verworpen met 16 stemmen tegen 
en 13 stemmen voor. 
Dan breng ik nu in stemming amendement A3. Dat is de meest verstrekkende en die is van de Groep 
Frank van Liempdt DVV over de schuren. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Wij waarderen de standvastigheid van het college in casu de 
wethouder ten aanzien van de gemaakte afspraken en zullen tegen dit amendement zijn. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik wil een stemverklaring voor twee amendementen afleggen. 
Voor het amendement van Groep Frank van Liempdt DVV en van VVD en Het Vechtse Verbond 
geldt dat wij in aansluiting op wat Maarssen 2000 zei zeer content zijn met de standvastigheid en de 
uitleg van de wethouder. Wij zouden erg willen pleiten voor het goed kijken naar overeenkomsten en 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt en daar niet mee gaan rommelen want dan bevinden we 
ons op een glijdende schaal. 
 
De voorzitter: na stemming blijkt dat voor het amendement stemmen de fracties van Het Vechtse 
Verbond, Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van Liempdt DVV. Het amendement is verworpen met 
4 stemmen voor en 25 stemmen tegen. 
Dan breng ik nu in stemming amendement A2 van de VVD en Het Vechtse Verbond over hetzelfde 
onderwerp. 
 
Jaap Rehbock: dank u voorzitter. Ik heb bij onze inleiding met betrekking tot het bestemmingsplan 
gezegd dat D66 eigenlijk wel voor dit amendement zou zijn maar inmiddels heb ik begrepen dat 
achter de boerderij die een cultuurhistorische aanduiding heeft gekregen ook nog een schuur staat 
en we praten dus met betrekking tot het oude terrein over drie schuren waarvan volgens het 
collegevoorstel twee schuren zouden moeten worden verwijderd en het amendement ziet er op dat er 
nog één schuur van die twee losstaande schuren zou moeten blijven. Daar zijn wij tegen en ik moet 
dus terugkomen op mijn mededeling tijdens de algemene inleiding. 
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Rob Roos: dank u voorzitter. Dit is voor ons een groot dilemma geweest. Wij willen graag iedereen 
ter wille zijn maar teruggebracht tot de kern gaat het ons erom dat de oorspronkelijke afspraak was 
om een bouwblok te verschuiven. Daarbij zijn afspraken gemaakt en een deel van de afspraken is 
niet nagekomen, namelijk het slopen van gebouwen. Het is heel begrijpelijk dat er nu een voorstel ligt 
om er een schuur bij te bouwen maar gelet op de oorspronkelijke intentie van de afspraken zijn wij 
van mening dat wij het collegevoorstel moeten volgen. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Ik kies ook tegelijk de amendementen A2 en A4. Verwijzend naar ons 
eerdere standpunt ten aanzien van amendement A3 zijn wij tegen dit voorstel. Met betrekking tot 
amendement A4. Het is voor ons moeilijk na te gaan wie er nu gelijk heeft want er worden hier feiten 
neergelegd en wat dat betreft gaan wij uit van wat de wethouder hier neerlegt en wij zijn dus tegen dit 
amendement. 
 
De voorzitter: na stemming blijkt voor het amendement zijn de fracties van VVD, Het Vechtse 
Verbond, Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van Liempdt DVV. Het amendement is verworpen met 
9 stemmen voor en 20 stemmen tegen. 
Dan ga ik naar amendement A4 van Groep Frank van Liempdt DVV. Na stemming blijkt dat voor het 
amendement stemmen de fracties van Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van Liempdt DVV. Het 
amendement is verworpen met 2 stemmen voor en 27 stemmen tegen. 
Dan breng ik in stemming het bestemmingsplan. Zijn er fracties die tegen willen stemmen? Nee, dan 
is het bestemmingsplan aangenomen. 
(Mevrouw Rijsterborgh komt weer in de vergadering) 
 
11. Bestemmingsplan Kortrijk 30a en b te Breukelen 
 
Rob Roos: voorzitter, mag ik een opmerking maken over de behandeling van moties en 
amendementen. Ik zou het bijzonder plezierig vinden als de moties en amendementen ook 
genummerd en geletterd zijn. 
 
De voorzitter: volgens mij heb ik steeds aangegeven van wie het was en waar het over ging maar ik 
zal het nog duidelijker doen. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. We hebben heel goed gekeken naar dit bestemmingsplan 
vanuit het belang dat wij hechten aan de inrichting van het landelijk gebied. Het betreft hier een 
terrein waar we heel zuinig op zijn, namelijk een van origine copenlandschap. Een open landschap 
dat aan die kant van het spoor ook behoorlijk open is. Wij zien dan ook in de toelichting van het 
college dat daarbij gezegd wordt dat dit plan niet afwijkt van het ruimtelijk beleid. 
Wij zien dat toch heel anders. Wij hebben beleid waarin we heel voorzichtig zijn met verstening in het 
buitengebied. Dat hebben we al eerder genoemd. We hebben dat nog niet met deze raad vastgesteld 
maar dat is wel het vigerende beleid in dat gebied, ook vanuit de oude gemeente Breukelen. Daar 
bevindt zich een situatie waarin een kleine schuilgelegenheid voor vee is uitgegroeid tot een kwekerij 
met bedrijfsgebouwen en dat is geen bedrijfswoning. Nu wordt daar een bedrijfswoning gevraagd. 
We zien geen argumenten voor de toenemende verstening. Vandaar dat wij tegen dit plan blijven. Ik 
zeg er inmiddels wel bij. Het gaat mij om punt 4 wat het college aanreikt. Het verzoek is een 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling en in het stukje dat daarna volgt zien wij eigenlijk geen enkel 
argument daarvoor. Het is in strijd met alles wat we daar hebben vastgesteld. Wij zien dus geen 
reden om af te wijken van de door ons gemaakte afspraken. 
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Han Lyre: dank u voorzitter. De VVD stemt in met het voorstel van het college. Reeds in de 
voormalige gemeente Breukelen is toen toestemming gegeven voor een bedrijfsgebouw en de 
huidige eigenaar gaat dat ontwikkelen. Wij vinden de argumenten die ook door LTO worden 
genoemd, dat er een woning dicht bij het bedrijf moet zijn, voldoende om nu in te stemmen met een 
woning die minder stenen en minder ruimte in beslag gaat nemen dan oorspronkelijk toegestaan 
was. Wij stemmen daarom in maar het is natuurlijk wel waar wat mevrouw Groenewegen zegt dat er 
een verstening komt maar op dat punt is dat ook heel makkelijk te verdedigen omdat het zo beetje ligt 
tussen Kortrijk en de spoorbaan. Er is daar veel groen zoals struiken en uit dat oogpunt stemmen wij 
in met het voorstel van het college. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Streekbelangen sluit zich geheel aan bij de woorden van mevrouw Lyre. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Wij zijn tegen het plan. Ik heb pas gisteren het projectbesluit 
gekregen en het rapport van LTO Noord. Ik vond het heel erg lastig om te zien dat ondanks de 
toezeggingen dit niet adequaat is aangeleverd. De frontbreedte van de bebouwing wordt 28 m op een 
breedte van 45 m van het perceel en dat is vrij fors. Het is ons ook niet duidelijk geworden waarom 
de oude schuur, de voormalige schuilgelegenheid, is blijven staan. Ik neem aan dat toch afgesproken 
is dat die moeten wijken bij de bebouwing van de nieuwe loods? 
Het advies van LTO Noord is geen advies. Als het nou om levende have gaat, kunt u daar heel veel 
bij denken. Met de bomen en planten is het risicofactor 4 ontzettend laag. Ook de bebouwing van de 
woning met de aanbouw die in eerste instantie 37 m²  is en later volgens opgave is vergroot naar 
52 m². Dat is volgens ons in strijd met het bestemmingsplan uit 1993. Wat wij ook niet snappen is dat 
wij in 2012, bijna oktober de structuurvisie afbreuk doen die de provincie heeft voorgesteld voor 
2013-2025. Daar staat namelijk in het in stand houden van deze omgeving. 
De verstedelijking vinden wij toch een punt. Dat moeten we juist niet willen. Wij hebben dat ook 
gisteren bij Focus op morgen gehoord dat dit niet zou moeten. Wij vinden dit in zijn totaliteit een 
ongewenste ontwikkeling. De noodzaak om daar een woning neer te zetten is totaal niet bewezen. 
De mensen wonen op 200-160 m afstand. Ik vind dat hier een argument wordt neergelegd door LTO 
Noord dat in deze tijd met domotica en alle moderne middelen eigenlijk hier niet thuishoort. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. GroenLinks heeft het bestemmingsplan na de werksessie nog verder 
geëvalueerd. Aan de ene kant vinden wij dat deze zaak al veel te lang loopt en dat in het verleden 
niet adequaat is gereageerd op de indieners van de plannen maar aan de andere kant vinden wij 
deze ontwikkeling door de extra verstening en het bouwen van een bedrijfswoning een ongewenste 
ontwikkeling. Wij hebben zorgen over eventuele precedentwerking in dit gebied. 
De huidige bedrijfswoning staat op ongeveer 200 m en ook wij vinden dat dit geen bezwaar hoeft te 
zijn voor de bedrijfsvoering en GroenLinks zal daarom ook tegen dit voorstel stemmen. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u voorzitter. De toezegging ligt er nog vanuit de werksessie dat de 
precedentwerking nader zou worden toegelicht en gezien de historie van dit hele verhaal ben ik wel 
erg nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag wat de consequentie is als de raad nu tegen gaat 
stemmen. Dat vind ik een hele belangrijke. Op de werksessie werd genoemd dat de provincie 
eigenlijk heeft gezegd dat dit hier gaat plaatsvinden ondanks vele bezwaren vanuit de raad in 
Breukelen. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het Vechtse Verbond zal voorstemmen. Dat hebben we in de 
werksessie al aangegeven. Ook in het kader van veiligheid is het, zeker bij dit soort bedrijven, 
belangrijk dat er heel dichtbij iemand is die daar de boel in de gaten kan houden. Het is ook geen 
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aantasting van de omgeving want in de hele omgeving is het daar gebruikelijk dat een woning dicht 
bij het bedrijf staat. Wat betreft de precedentwerking: het is zoals het daar is en het doet geen 
afbreuk aan de omgeving daar. Dus wij zijn niet bang voor precedentwerking. Dit is ook al een zaak 
die heel lang loopt. Laten we er een streep onder zetten. 
 
Gerry Rijsterborgh: dank u voorzitter. Maarssen 2000 sluit zich aan bij de vorige spreekster en wij 
zullen dus ook instemmen met het bestemmingsplan. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Wij zullen voor dit voorstel stemmen maar we willen toch een 
keer benadrukken dat wij ongelukkig met de gang van zaken zijn. Het college verwoordt eigenlijk heel 
goed dat het niet past in dit gebied. Het gebruik van de term wenselijke ontwikkeling. Dat is misbruik 
van de term. Wij vinden ook dat inwoners niet de dupe mogen zijn omdat wij als gemeente nog geen 
criteria hebben. Ik zou dolgraag van de wethouder willen horen dat er gegarandeerd geen 
precedentwerking is op de volgende factoren: de afstand die hier genoemd wordt zoals het LTO 
rapport noemt, het moet vlak bij de kwekerij komen. Het is nu 160-200 m, prima allemaal, maar 
betekent dat bij een volgende aanvraag 2 km verderop die ook wordt gehonoreerd? Daar wil ik een 
duidelijke uitspraak over horen.  
Een duidelijke uitspraak over precedentwerking bij particuliere verkoop en een duidelijke uitspraak 
over precedentwerking voor het inrichten van een kwekerij in dit verder open gebied want daar wordt 
volgens mij, ook door een aantal collega's, veel te gemakkelijk overheen gegaan. Nogmaals, we 
vinden niet dat door een wat zwabberend optreden van de gemeente de aanvrager de dupe moet 
worden maar volgende keren mag dit niet gebeuren. 
 
Jaap Rehbock: dank u voorzitter. D66 zal zich enigszins morrend, want we zijn toch enigszins 
verdeeld over deze zaak, bij het voorstel van de wethouder aansluiten. Ik sluit mij ook graag aan bij 
datgene wat de heer Van der Kaaij zonet als criteria heeft genoemd om daar nog een antwoord op te 
krijgen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ook dit is een dossier dat veel te lang op een of 
andere manier boven water is blijven drijven. Het is al begonnen begin negentiger jaren toen het 
college eigenlijk vond dat daar geen kwekerij hoorde, in dat gebied op die plek. Het is er wel 
gekomen en GS heeft uiteindelijk gezegd dat de gemeente dit moet gaan legaliseren via het 
bestemmingsplan. Toen heeft het college gezegd dat als het zo is, dan gaan we het gewoon doen. 
Dat heeft geleid tot een aantal stappen waaronder dat projectbesluit van 2009. Daarin werd gezegd 
dat we een procedure gaan starten voor het realiseren van die 300 m² bedrijfsgebouw, de realisering 
van een stuk kas en van de dienstwoning. 
Dat heeft gescheiden plaatsgevonden. Als laatste is er de aanvraag die nu voorligt. De komende 
discussie over de bedrijfswoning waarvan de raad van de gemeente Breukelen het ontwerp besluit 
heeft vastgesteld om dat te doen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen en het ligt nu voor in de 
raad. 
Ik zeg het op die manier omdat de heer Scherpenzeel aan het college vraagt wat er gebeurt als de 
raad nee zegt. De raad heeft de vrijheid om dit besluit wel of niet te nemen. Als de raad nee zegt zal 
het juridisch wel houden maar dan heb ikzelf ernstige twijfels aan de zorgvuldigheid omdat de 
gemeente altijd tot dusver heeft gezegd dat er straks een nieuwe raad is en dat het dan wel lastig is 
om nee te zeggen. Deze vraag is dus heel lastig te beantwoorden maar ik denk wel dat de raad die 
beleidsvrijheid heeft. 
Precedentwerking. Ik heb inderdaad aangegeven dat ik dat nader zou onderzoeken. Ik citeer het 
ambtelijk advies dat ik daarover heb: ‘ten aanzien van eventuele precedentwerking. Dit betreft een 
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unieke situatie die zich verder in het buitengebied niet voordoet. Losse agrarische bouwpercelen 
zonder bedrijfswoning komen eigenlijk niet voor. Jurisprudentie geeft aan dat bij agrarische 
bouwvlakken bedrijfspanden mogelijk zijn en dat daarbij de aard van het bedrijf moet worden 
beoordeeld.’ 
Dan gaat het niet over de precedentwerking van een kwekerij zoals de heer Van der Kaaij aangeeft 
want dat is op dit moment niet meer de discussie. Er is inderdaad sprake van verstening. Er komt 
gewoon een woning bij. Dat hebben raad en college in het verleden besloten en die procedure 
starten we. Er is geen enkele zienswijze ingediend en dan vind ik dat we met goed fatsoen niet 
kunnen verantwoorden om nu nee te zeggen. Als de gemeente door het besluit van GS in de positie 
komt dat het moet worden gelegaliseerd, moet het ook volwaardig worden gerealiseerd en dat 
betekent met de onderbouwing en de advisering van DLG dat ook de dienstwoning verdedigbaar is. 
In de structuurvisie en in het streekplan dat destijds fungerend was stond dat er in principe geen 
verstedelijking plaatsvindt in het buitengebied maar dat er zat redenen kunnen zijn om het wel te 
doen. Dat heeft te maken met het bouwblok etc. In het zonet vastgestelde bestemmingsplan zijn 
voorwaarden aangegeven onder welke condities dat wel mag. Dat was in 2009 niet anders en dat 
was in 1993 ook niet anders. Dus ook de provincie vindt dit toelaatbaar. 
Ik ben het met u eens, de discussie is vaker gevoerd. Schijnbaar is het zo dat wanneer wij een 
positief voorstel doen dat dit een gewenste ontwikkeling is. Ik zal de nuances de volgende keer aan 
laten brengen. 
 
Cock van der Kaaij: voorzitter, met dien verstande. Ik dacht dat u op weg was om argumenten te 
geven waarom er geen sprake is van precedentwerking op het gebied van particuliere verkoop en het 
afstandsverhaal en kwekerij. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik heb me bij de precedentwerking even 
geconcentreerd op deze woning want dat ligt nu voor. Een kwekerij is iets dat we in andere 
bestemmingsplannen niet willen, dus daar verwacht ik geen problemen mee. Als je kijkt naar de 
verkoop aan particulieren. Daarvoor hebben wij op zich geen beleid maar als ik kijk in het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied is de verkoop van eigen producten bijna altijd toegestaan bij een 
agrarisch bedrijf of een dergelijk bedrijf. Daar heb ik niet zoveel problemen mee. Dat was ook de 
discussie van de oude schuur van 50 m² die is blijven staan. Dat had ook te maken met het feit dat er 
geen kassen meer kwamen. Toen hebben we gezegd dat de oude schuur kon blijven staan. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. De provincie heeft een uitspraak gedaan over het legaliseren 
van de opstallen en wij zijn dan ook niet tegen de uitvoering of het gevolg gegeven aan het 
legaliseren van die opstallen in een bouwvlak strak om die bebouwing heen. Het gaat echter om de 
extra bedrijfswoning. De wethouder heeft ons in zijn betoog niet kunnen overtuigen ten aanzien van 
het voorkomen van precedentwerking en daarom blijven wij op dat punt zeker tegen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik vond het jammer dat de uitgangspunten niet goed werden 
verwoord. Er staat volgens mij bij dit landelijk gebied omschreven in het kerngebied waar we het hier 
over hebben dat het daar ongewenst is of zelfs niet toegestaan dat daar particuliere verkoop 
plaatsvindt. Dus met die precedentwerking zit ik toch nog in mijn maag maar u mag op een ander 
moment de feiten checken. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik heb nog even een vraag over het advies van LTO Noord. Wat 
vindt de wethouder ervan als we in de toekomst weer dit soort adviezen krijgen voorgeschoteld die 
eigenlijk door de techniek al lang zijn achterhaald? 
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Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik vind dat die niet door de techniek is achterhaald. 
Door de omstandigheden is het ook een oudere advisering. Ik vind wel dat wij in dit soort gevallen 
moeten zorgen voor een advies van een derde en niet van de belanghebbenden. 
 
Siem Scherpenzeel: hoe zit het met de financiële onderbouwing? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: er zit een financiële onderbouwing in. Daar kun je van alles van vinden 
maar wij zullen moeten kijken naar een andere manier van advisering. Bij een aanvraag moet 
betrokkene zelf dat soort dingen aanleveren. Als de gemeente het doet moeten wij het ook betalen. 
We bekijken hoe we dat goed moeten organiseren en dat huiswerk gaat gebeuren. Op de particuliere 
verkoop wordt teruggekomen. 
 
De voorzitter: ik breng het voorstel in stemming. Na stemming blijkt dat tegen het voorstel stemmen 
de fracties van PvdA, GroenLinks en Breukelen Beweegt en hiermee is het voorstel aangenomen 
met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
 
12. Winkeltijdenverordening 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Met dank heb ik vanmiddag al mijn mondelinge vragen beantwoord 
gekregen op papier. Ik moet mijn complimenten maken aan de ambtenarij, de heer Hageman, die 
reeds op 15 februari een notitie harmonisatie winkeltijdenverordening heeft gemaakt. Die lag voor 
allen ter inzage in de leeskamer maar u heeft het niet gekregen. Als wij dit stuk hadden gehad, was 
het voor iedereen veel duidelijker geworden. Er staat een heel uitgebreid stuk in over de manieren 
van verdeling en wat er ook in staat wat mij nogal stoorde. De wethouder heeft afgelopen twee keren 
gezegd dat hij niet kan toezeggen dat deze regeling per 1 januari aanstaande ingaat omdat er 
mogelijk schadeclaims in zitten. Uw eigen ambtenaar heeft in het stuk van 15 februari aangegeven 
dat dit niet mogelijk is. Men kan geen schadeclaim indienen. Dat is gewoon uitgesloten. Als ik ook uw 
stuk zie dat op 22 februari door de gemeente Breukelen is gestuurd aan Albert Heijn. Daar staat dus 
niets in over onbepaalde tijd. Er staat geen begindatum en geen einddatum in. Dat houdt in op 22 
februari formeel dat het op 23 februari kan zijn opgehouden want dat is de status. 
Als u mensen die na die tijd een aanvraag indienen een brief stuurt dat het niet kan omdat het voor 
onbepaalde tijd is, denk ik dat dit juridisch niet haalbaar is want onbepaalde tijd wil niet zeggen dat 
het voor onbeperkte tijd is. Dat is iets totaal anders. Daar gaat het mis en dat is ook wat in het stuk 
staat dat de ambtenaar heeft gemaakt. 
 
De voorzitter: misschien kunt u toewerken naar wat u beoogt of naar de vragen die u voor de 
wethouder heeft. 
 
Dik van ’t Hof: ik heb aan de wethouder de simpele vraag of het gewoon per 1 januari aanstaande 
kan worden ingevoerd de nieuwe verdeling van de zondagopeningsontheffingen in de gemeente 
Breukelen. 
Ron Druppers: u vraagt of dat vernieuwd wordt omdat het in de verordening niet is aangepast? 
 
Dik van ’t Hof: de wethouder heeft gezegd dat hij een slag om de arm houdt omdat er mogelijk 
schadeclaims zijn. Hij kan dat nu niet toezeggen terwijl mijn inziens het heel duidelijk is dat de heer 
Wals gewoon aan bod kan komen. 
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Dan heb ik nog een aanvullende vraag. In het stuk over de harmonisatie wordt gesproken over de 
oude verordeningen. Maarssen kent geen toeristisch regime, Breukelen en Loenen wel. Nou worden 
twee winkels als een soort uitbreiding Boei en Hoek toegevoegd. 
 
Mieke Hoek: voorzitter, ik heb de indruk dat de heer Van ’t Hof de werksessie aan het doen is want 
toen heeft hij bijna niets gezegd maar we zitten nu in de raadsvergadering. 
 
Dik van ’t Hof: mevrouw Hoek, bent u naar de leeskamer geweest en kent u de stukken 
harmonisatie? Ik neem aan van niet want er is niemand in de leeskamer geweest. 
 
De voorzitter: ik verzoek iedereen om niet de werksessie over te doen en om toe te spitsen op wat u 
wil. 
 
Ron Druppers: voorzitter, ik maak toch bezwaar tegen de insteek die u nu pleegt. Het is een 
bespreekstuk. Het is niet een afkapstuk. Er zijn dingen in de werksessie niet duidelijk geworden. 
Daarom hebben we nog debattijd en daarom heet het ook een bespreekstuk. 
 
De voorzitter: uw punt is helder maar ik wijs u alleen op de tijd en daarom probeer ik het toe te 
spitsen op de vragen die nu nog onduidelijk zijn. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Deze informatie was niet voorhanden dat het in Maarssen onder het 
oude regime viel. Niet onder het regime van toeristische bewinkeling viel en nu ineens wel. Dat is 
toch een uitbreiding in uw winkeltijden. Dus ik wil graag dat u daarop reageert en of het gewoon op 1 
januari kan en dat de kreet over schadeclaims uit de lucht is gegrepen. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Wij vragen aan de wethouder of het amendement. Daar is nog 
wat onduidelijkheid over, dat van Maarssen 2000 dat in de werksessie uitgebreid is toegelicht. Wat 
volgens mij geen verdere toelichting behoeft of dat nu is overgenomen ja of nee. 
Vervolgens ligt er nog een amendement van Duurzaam Stichtse Vecht. Deze fractie stelt voor om de 
levensmiddelenwinkels allemaal maar te sluiten op zondag. Wij willen benadrukken dat we daar 
tegen zijn. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Inderdaad ligt er een amendement van Duurzaam Stichtse 
Vecht. Het hoofdargument van ons is om nadrukkelijk onderscheid aan te brengen tussen rustig 
landelijk gebied versus druk stedelijk gebied waarbij wij dan horen tot het landelijk gebied. Dus dat 
betekent voor ons dat daarbij hoort geen reguliere zondagsopening van supermarkten. 
Als extra onderbouwing kwamen wij tegen dat in onze groene buurgemeente De Ronde Venen, ook 
in het Groene Hart, geen supermarkt op zondag open is. Daar zijn drie koopzondagen overgebleven 
en voor Abcoude betekent dat bijvoorbeeld dat zij vier koopzondagen hebben moeten inleveren. Het 
gaat erom in hoeverre wij als gebied in staat zijn om de groene buffer te zijn tussen Utrecht en 
Amsterdam. Dat is de bestaansreden van deze gemeente en als een andere groene gemeente al 
verder is met visievorming dan wij, dan kunnen we daar gebruik van maken en dat is iets wat we heel 
goed kunnen benutten. 
 
Amendement (Duurzaam Stichtse Vecht): verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
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Toelichting amendement op schappen artikel 6 - Openstelling van levensmiddelenwinkels op de 
avonden van zon- en feestdagen. 
 
Duurzaam Stichtse Vecht constateert dat bij de verlening van de ontheffing zoals genoemd in dit 
artikel, samen met de tekst zoals genoemd in artikel 10, er binnen de gemeente rechtsongelijkheid is 
ontstaan. De huidige ontheffing in Breukelen is voor onbepaalde tijd afgegeven, in Maarssen bestaat 
mogelijkheid tot ontheffing. Ook bleek bij drie bezoeken aan supermarkten dat het geluid van de 
consumenten onvoldoende is gehoord door de lokale politiek. Duurzaam Stichtse Vecht is van 
mening dat het schrappen van artikel 6 - en dus het wettelijke verbod tot zondagopenstelling van 
levensmiddelenwinkels handhaven - de volgende voordelen biedt: 
 
• Rechtsongelijkheid wordt opgeheven 
• kleine ondernemers wordt bescherming geboden 
• wens van een meerderheid inwoners voor een dagje rust per week wordt gerespecteerd 
• automatisme van altijd alles kunnen kopen wordt doorbroken 
• als vervanging van consumeren bij supermarkten wordt tegemoetgekomen aan de wens om 

meer te genieten van de cultuur-, sport- en veelsoortige recreatiemogelijkheden in en buiten de 
gemeente 

• het benadrukt het gewenste strategische onderscheid tussen onze landelijk gebied en de 
stedelijke omgeving om ons heen. 

 
De huidige ontheffingen, verleend aan Albert Heijn in Breukelen en C1000 in Loenen aan de Vecht, 
kunnen eindigen op 31 december 2013. 
 
Voorgestelde wijziging op punt 6, Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- 
en feestdagen: 
 
Schrappen: artikel 6. 
 
Toevoegen: 
10a. Verleende ontheffingen worden geacht voor een jaar na vaststelling verordening te zijn 
verleend. 
b. Het jaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. De heer Van der Kaaij zegt dat het handig is dat alle 
supermarkten op zondag dicht zijn als groene buffer. Voorziet u niet dat iedereen dan in zijn auto 
stapt om juist naar Utrecht en Amsterdam te rijden door die kleine kernen heen op zondag wat de 
meesten hier in de raad waarschijnlijk niet willen? 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik blijf bij hetzelfde advies als aan de heer Wiersema. Nee, doe 
de feitenchecker. Kijk op een gegeven moment naar de prognoses die door allerlei 
onderzoekbureaus worden gedaan wat er gebeurt met de verschuiving van de omzet maar ik laat dit 
werk graag aan u over. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Harmoniseren, een synoniem is standaardiseren. Wat we hier 
doen in deze verordening is verschillen in stand houden en absoluut niet harmoniseren. Wij zijn van 
mening en dat staat ook zo omschreven in de wet dat het gemeentebestuur de economische 
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belangen van alle ondernemers dient te behartigen en te bevorderen. Hier in Stichtse Vecht lijkt dat 
toch anders te zijn. Een aantal zaken in het zogenaamde harmonisatievoorstel. Het lijkt er op dat u 
Maarssen probeert in een economisch isolement te plaatsen. Ik heb hierover contact opgenomen met 
de VNG. Ik had nog een aantal vragen. Mijn gezond boerenverstand kon niet bij dit voorstel. Ik legde 
de VNG medewerker uit hoe dit voorstel in elkaar zat. Ze viel bijna van haar stoel. Ze zegt: zijn jullie 
gek geworden daar in Stichtse Vecht. Als dit voorstel zo doorgaat, is dat echt wat jullie willen, zei ze, 
en wat ook de ChristenUnie wil? Op zondag verkeer naar de kleinere kernen terwijl je het grootste 
verzorgingsgebied verstoken laat zijn van een supermarkt open op zondag. Weten jullie wel dat je 
per 15.000 inwoners een supermarkt open mag doen? Ik zei, dat weet ik wel. Wij zijn het 
waarschijnlijk wel eens maar het is mijn doel om de raad te overtuigen want Maarssen is het grootste 
verzorgingsgebied. 
De ene keer stelt dit college dat een supermarkt een versterkende werking heeft op een 
winkelgebied. Als voorbeeld noem ik de Kaatsbaan. Er moet zo nodig een Volmar komen op het 
Pieter de Hooghplein. De Volmar zou de winkels op de Kaatsbaan positief beïnvloeden. Het zou een 
aanzuigende werking hebben. Ditzelfde college stelt dus voor dat in Maarssen de winkels wel 12 keer 
open mogen maar er mag geen supermarkt open. Dat lijkt toch in tegenstelling te staan met elkaar. 
Heeft die supermarkt dan niet meer die aanzuigende werking voor het winkelgebied want dat was 
toch altijd wat u beweerde? 
 
Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Ik zou graag aan de wethouder de vraag willen stellen en 
eigenlijk ook aan de heer Van Liempdt of hij van mening is dat wanneer je 12 koopzondagen in een 
gebied hebt en er zit nog een supermarkt in dat gebied, dat die supermarkten dan bij uitzondering 
niet open mogen op zondag terwijl de andere winkels in dat gebied wel open mogen?  
Hoe ziet u een aanzuigende werking op het winkelgebied op het moment dat alle winkels behalve die 
supermarkt dicht zijn? 
 
Frank van Liempdt: ik heb de vraag niet begrepen. 
 
Marnix Veldhuijzen: de eerste vraag. Begrijp ik wel goed dat u meent dat het op basis van de huidige 
verordening zo is dat als er op 12 zondagen in Maarssen winkels open mogen zijn, dat dit niet geldt 
voor de supermarkt bij uitzondering? Tweede vraag. Hoe ziet u de aanzuigende werking van een 
supermarkt op zondag open als alle andere winkels wel dicht zijn op die zondag? 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Vraag 1. Ik ben dat niet van mening. Vraag 2 is en daar kom ik 
zo meteen ook nog in een motie op om overige koopzondagen uit te breiden want daar kom ik zo 
meteen in mijn betoog op en dat heeft te maken met Utrecht dat 800 m verderop van de meeste 
winkels ligt. 
De supermarkt zou ondersteuning van winkels zijn, beweert het college. Nu dus niet. Ik heb een 
motie daarover gemaakt, die ga ik zo indienen. Overigens heeft mijn buurman van Maarssen 
Natuurlijk! deze spontaan al ondertekend. De overweging is dat de huidige wetgeving het mogelijk 
maakt om voor de gemeente per 15.000 inwoners één ontheffing te verlenen voor een supermarkt 
om op zondag haar deuren te openen. Nog een overweging is dat de gemeente Stichtse Vecht 
ongeveer 63.000 inwoners heeft en dus vier ontheffingen mag verlenen. We constateren dat de 
gemeente Stichtse Vecht er slechts twee verleent en wij dragen het college op het voorstel 
winkeltijden Stichtse Vecht 2013 zodanig aan te passen dat er vier ondernemers gebruik kunnen 
maken van deze wettelijke ontheffing. 
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Motie (Groep Frank van Liempdt DVV, Maarssen Natuurlijk!): 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
 
Overwegende dat 
 
- De huidige wetgeving het mogelijk maakt voor de gemeente om per 15.000 inwoners één 

ontheffing te verlenen voor een supermarkt om op zondag haar deuren te openen. 
- De gemeente Stichtse Vecht ongeveer 63.000 inwoners heeft en dus vier ontheffingen mag 

verlenen. 
 

Constateert dat 
 

- De gemeente Stichtse Vecht slechts twee ontheffingen verleent. 
 
Draagt het college op 
 
- Het voorstel winkeltijden Stichtse Vecht 2013 zodanig aan te passen dat er vier ondernemers 

gebruik kunnen maken van deze wettelijk toegestane ontheffing. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan hebben we het over een brief van ondernemers. Een aantal grote ondernemers heeft een brief 
gestuurd. Gisteren hebben ze de griffie benaderd of vanavond toch bekend kan worden gemaakt en 
duidelijk kan worden gemaakt aan ons, de raad, dat ze nog steeds van mening zijn dat ze die 
koopzondagen willen uitbreiden. Ik heb het niet gehoord maar ik zie wel in de mail dat aan hen voor 
de vorige werksessie is verteld dat ze niet hoeven in te spreken omdat dit toch niet mag. Ik vind dat 
raar. Ik vind dat we hier toch wat aan moeten doen. Als er inwoners dan wel ondernemers helemaal 
hier naartoe komen, laat ze dan ook inspreken. Laat dan niet de griffie zeggen, we doen het niet. Ik 
kan daar niet met de pet bij hoe dat hier werkt. Graag een reactie daarop. 
 
De voorzitter: er is twee keer een reactie nagezonden en ze zijn voor vanavond nadrukkelijk door de 
griffier uitgenodigd dat ze nog de mogelijkheid hadden om in te spreken. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Meneer Van Liempdt. U heeft het over de brief waarvan wij 
vandaag een afschrift per mail hebben gehad. Van de grote ondernemers zoals u zelf zegt. Hoe kijkt 
u aan tegen de brief die wij hebben gehad van kleinere ondernemers waaronder bijvoorbeeld de 
boekhandel in Breukelen? 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik ga ervan uit, maar dat is mijn liberale inslag, dat je 
ondernemers niet moet beperken. Ik ga ervan uit, maar dat is mijn liberale inslag, dat je als overheid 
ondernemers niet moet betuttelen en niet moet beknotten. Er zou sprake moeten zijn van 
ondernemersvrijheid en zo groot mogelijke ondernemersvrijheid en zo creëer je een gunstig 
ondernemingsklimaat. 

 

Overigens zijn er een aantal supermarkten in Maarssen die heel graag op zondag open willen. Ik ben 
er een aantal af geweest en die zeggen: het zou toch te zot voor woorden zijn dat het alleen in 
Breukelen mag en in Loenen en wij hier in Maarssen, het grootste gebied, niet. Die aanvragen gaan 
nog komen. 
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De brief van de ondernemers. Die ondernemers zien Utrecht ongeveer 800 m verderop ligt. Die zien 
zondag de winkels in Utrecht onder een toeristisch regime. Dat deel van Utrecht is net zo toeristisch 
als mijn achtertuin. Die zien dus al die winkels open en die zien hun omzet naar Utrecht gaan. Zo 
gaat dat ook gelden voor de supermarkten in Maarssen. Mensen zullen naar Breukelen, Loenen of 
Utrecht moeten gaan willen zij op zondag hun boodschappen doen. Zoals wij weten, shoppen is ook 
zondagsrust. 
 
Janine van Doesburgh: voorzitter, de heer Van Liempdt valt in herhaling. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Over die ondernemers die ook gevraagd hebben of u vanavond 
duidelijk wil maken aan de raad wat hun belangen zijn, heb ik een motie geschreven. Ook deze is 
weer ondertekend door Maarssen Natuurlijk! De overweging daarin is dat het nooit de bedoeling kan 
zijn van de gemeente Stichtse Vecht om hun eigen ondernemers in een achterstandspositie te 
plaatsen. Een andere overweging is dat het coalitieprogramma spreekt over het creëren van een 
gunstig ondernemingsklimaat. Daarbij constateren wij dat een groot aantal ondernemingen een brief 
heeft geschreven waarin zij stellen dat een groot deel van hun omzet naar Utrechtse bedrijven 
verdwijnt vanwege het beperkt aantal koopzondagen in de gemeente Stichtse Vecht. Wij willen 
daarbij het college opdragen met deze ondernemers in gesprek te gaan om het in het 
coalitieprogramma omschreven gunstig ondernemingsklimaat daadwerkelijk voor hen te creëren. 
 
Motie (Groep Frank van Liempdt DVV, Maarssen Natuurlijk!): 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
 
Overwegende dat 
 
- Het nooit de bedoeling kan zijn van de gemeente Stichtse Vecht hun eigen ondernemers in een 

achterstandspositie te plaatsen 
- het coalitieprogramma spreekt van het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat 
 
Constateert dat 
 
- Er een aantal grote ondernemingen een brief hebben geschreven waarin zij stellen dat een groot 

deel van de omzet naar Utrechtse bedrijven verdwijnt vanwege het beperkte aantal 
koopzondagen in de gemeente Stichtse Vecht 

 
Draagt het college op 
 
- Met deze ondernemers in gesprek te gaan om het in het coalitieprogramma omschreven gunstig 

ondernemingsklimaat voor hen daadwerkelijk te creëren 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

Het college dient een verordening, besluit te motiveren en te onderbouwen. Het moet namelijk 
degelijk geformuleerd zijn. Een coalitieafspraak als onderbouwing en onderlinge verschillen mogen in 
stand blijven zoals we in deze verordening lezen rekent overigens de VNG niet als een adequate 
onderbouwing. En ik ben het met ze eens. Ik heb daarover ook een motie, dat is de motie gelijke 
behandeling winkeltijden. Daarin is de overweging dat inwoners en ondernemers ervan uit mogen 
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gaan dat ze gelijk behandeld worden, dat de verordening winkelsluitingstijden hieraan niet voldoet, 
constatering dat door de gemeentelijke fusie van Maarssen, Breukelen en Loenen er één nieuwe 
gemeente Stichtse Vecht is ontstaan en wij dragen het college op om met een voorstel te komen voor 
de gemeente Stichtse Vecht waarin iedere ondernemer dezelfde rechten en kansen heeft. Ook deze 
motie is ondertekend door Maarssen Natuurlijk! 
 
Motie (Groep Frank van Liempdt DVV, Maarssen Natuurlijk!): 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 25 september 2012 
 
Overwegende dat 
 
- Inwoners en ondernemers in Stichtse Vecht ervan uit mogen gaan dat ze gelijk behandeld 

worden 
- dat de verordening winkelsluitingstijden 2013 hier niet aan voldoet 
 
Constateert dat 
 
- Met de gemeentelijke fusie van Maarssen, Breukelen en Loenen er één nieuwe gemeente 

Stichtse Vecht is ontstaan 
 
Draagt het college op 
 
- Met een voorstel te komen voor de gemeente Stichtse Vecht waarin iedere ondernemer 

dezelfde rechten en kansen heeft 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ik heb er overigens nog één, en dat zou heel treurig zijn, die heb ik nog in mijn binnenzak, dat zou 
een treurige motie zijn. Ik hoop niet dat die eruit kan. 
De VNG, gelet op wat ik hiervoor zei over de onderbouwing van zo’n verordening. Ik heb daar 
gevraagd wat kunnen wij nog doen, wat kunnen ondernemers nog doen, wat kan een raadslid nog 
doen om dit vreselijke voorstel. Het ontberen van een dergelijke onderbouwing zou nog wel eens 
kunnen zijn dat dit voorstel wordt voorgedragen voor vernietiging. Wellicht zou zo'n actie een kans 
van slagen hebben en ik neem dat serieus in overweging. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Dit voorstel is uitgebreid in de werksessie besproken en ik ga 
de discussie niet opnieuw doen maar mijn stellige indruk is dat dit college in de afgelopen periode 
doofstom is geweest voor de belangen en de stemmen van de ondernemers. Er is geen contact 
opgenomen voor overleg over deze winkeltijdenverordening dat in de gemeente die participatie 
voorstaat toch zeker zou moeten gebeuren. Er is ook blijkbaar en ik vind daar geen adequaat 
antwoord op de vraag aan ondernemers om niet in de raad maar in de werksessie in te spreken, 
afgeraden en dat bevreemdt mij want juist in de werksessie hoort zo'n inspraakreactie thuis. Zeker 
gezien het feit dat de wethouder in de werksessie zei: er zijn geen insprekers, waarom mis ik ze? Dat 
klopt niet met elkaar. 
Als de ondernemers de wens hadden om in de werksessie in te spreken, zouden ze daar zeker de 
gelegenheid voor gehad moeten hebben en het verbaast mij dat dit is afgeraden als het zo is maar ik 
hoor graag als het anders is. 
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De discussie die de VVD aanging over de brief van de kleine ondernemers en de brief van de grote 
ondernemers en de belangen van kleine ondernemers en de belangen van de grote ondernemers. 
Die had ik graag in dit raadsvoorstel teruggevonden en nu wordt dit raadsvoorstel eigenlijk afgedaan 
met een onderbouwing van afspraak is afspraak, dit hebben we met de coalitie afgesproken en daar 
willen we gevolg aan geven. Ik denk dat dat een zwaktebod is als je het hebt over de 
concurrentiepositie van je ondernemers. 
Onze inhoudelijke reactie. Wij vinden het van groot belang dat bedrijven als een doe-het-zelf markt, 
als een tuincentrum, die hebben echt grote concurrentie zitten in de gemeente Utrecht omdat zij niet 
evenveel zondagen open kunnen. Ik kan mij heel levendig voorstellen dat dit hun concurrentiepositie 
aantast. Als het gaat om de belangen van kleine ondernemers. Dan denk ik dat we de tijd van 
protectionisme voorbij zijn en dat wij op andere manieren onze kleine ondernemers moeten 
faciliteren, bijvoorbeeld door het aantrekken van kleinschalige recreatie, door infrastructuur en 
allerhande maatregelen. Die kleine ondernemers verdienen zeker een plaats maar die moeten op 
andere manieren ondersteund worden. Het openstellen van de klussenbedrijven, de doe-het-zelf 
markten, het schaadt hen niet.  
Het is een recht voor een supermarkt om op zondagmiddag open te zijn. Bij mijn weten zijn destijds 
die aanvragen van supermarkten gehonoreerd omdat het wettelijk gezien ook moest. Eén op 15.000 
inwoners in de gemeente geeft recht op openstelling van een supermarkt. Volgens mij mag je dat niet 
weigeren. Dus de vraag aan de wethouder is, als een supermarkt in Maarssen met zo'n aanvraag 
komt, kan dat wel geweigerd worden? Volgens mij niet. 
Samenvattend, wij vinden dat het participatietraject echt gelopen had moeten worden, wij vinden 
deze verordening onder de maat en wij kunnen dan ook niet akkoord gaan. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Het college voorziet in de handhaving van de bestaande toestand op het 
gebied van koopzondagen. Hierdoor blijven lokale verschillen in stand. Bovendien geeft het college 
geen verruiming van de koopzondagen. GroenLinks vindt het jammer dat dit onderwerp in het 
coalitieakkoord is vastgelegd en dat er geen open discussie, ook niet met de winkeliers, kon 
plaatsvinden. Dus eigenlijk is er geen sprake van harmonisatie maar alles blijft bij het oude. 
GroenLinks is voorstander van een transparant open beleid en zou dit graag anders zien. GroenLinks 
is weliswaar geen voorstander van onbeperkt verruimen van de winkeltijden en wil ook geen 7 × 24 
uurs economie maar wil wel de mogelijkheden binnen de wet benutten voor winkeliers en rekening 
houden met de wensen van de burgers en bedrijven.  
Wat de amendementen betreft, staat GroenLinks achter het amendement van Maarssen 2000. Het 
amendement van Duurzaam Stichtse Vecht vinden wij sympathiek. Het is een onderscheid van het 
landelijk gebied maar wij vinden het amendement niet realistisch. Wij steunen dit amendement dan 
ook niet en wij kunnen ook het voorstel niet steunen. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. D66 zal instemmen met de winkeltijdenverordening 
zoals die nu voor ons ligt. D66 zal tegen het amendement van Duurzaam Stichtse Vecht stemmen en 
met betrekking tot het amendement van Maarssen 2000 heb ik een vraag aan de wethouder. Kan de 
inhoud van het amendement van Maarssen 2000 binnen de huidige verordening worden 
gerealiseerd? 
 

 

Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het Vechtse Verbond zal instemmen maar we willen toch wel 
opmerken dat we er eigenlijk anders instaan. Daar zijn we gewoon heel eerlijk in maar wij hebben 
afspraken gemaakt in de coalitie en wij vinden dat we ons daaraan moeten houden. Ik heb nog wel 
de vraag en dat is niet aan de wethouder maar aan de voormalige raadsleden van Maarssen. Ik zal 
hem maar richten aan de heer Druppers. Waarom is er voor de herindeling niet geregeld in Maarssen 
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dat er al twee supermarkten open waren? Toen konden met het grootste gemak twee supermarkten 
geopend worden omdat het toen al mocht. Nu zitten we met deze verordening. De gezamenlijke 
verordeningen die we nu samenvoegen als de verordening van Stichtse Vecht. Dat is eigenlijk sec de 
harmonisatie. Nu is er heleboel lawaai over twee supermarkten die niet open zijn in Maarssen. Als 
dat toen gedaan was, dan hadden we dat punt nu niet gehad. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Ik denk dat deze vraag van u overbodig is want het is niet 
aangevraagd. 
 
Mieke Hoek: dat snap ik ook wel want anders zaten we nu niet met het probleem. De wethouder zou 
nog het een en ander uitzoeken wat er binnen de mogelijkheden ligt om het op te lossen wat er in 
voormalig Breukelen speelt. Wij zijn daar heel erg benieuwd naar. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Mevrouw Hogeveen kent de notitie harmonisatie winkeltijden niet en 
daar staat heel duidelijk in dat Maarssen de verordening niet kende. Er zijn wel aanvragen en die 
komen nog steeds binnen maar die worden nog steeds geweigerd. 
 
Linda Hogeveen: ik wil dit graag weerleggen. Ik vind niet dat er zulke aannames gedaan mogen 
worden. Overigens is de conclusie ook nog incorrect. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Mevrouw Hoek, sorry, het antwoord op uw vraag waarom in 
Maarssen geen ontheffingen op de zondagopening zijn verleend is zojuist door de heer Van ’t Hof 
gegeven. 
We hebben het er in de werksessie uitgebreid over gehad. Na de werksessie ook nog even 
nagepraat met de portefeuillehouder. Een notitie voorbij zien komen die niet voor ons bedoeld was 
maar met informatie waaraan ik meen te kunnen ontlenen dat de wethouder genegen is om ons 
amendement over te nemen met een hele kleine wijziging. Ik zou graag horen of dat zo is en met 
welke wijziging hij dat dan doet. Dan wil ik kort daarna een hele korte tweede termijn om ons 
uiteindelijke oordeel te geven. 
 
Amendement (Maarssen 2000): op raadsvoorstel verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 

2013 
 
Toelichting amendement op punt 6, Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- 
en feestdagen 
 
De fractie Maarssen 2000 constateert dat bij de verlening van de ontheffing zoals genoemd in dit 
artikel, samen met de tekst zoals genoemd in artikel 10, er voor nieuwe aanvragers geen ruimte 
wordt geboden om mee te dingen naar de ontheffing. De huidige ontheffing in Breukelen is namelijk 
voor onbepaalde tijd afgegeven. De fractie van Maarssen 2000 is van mening, onder andere door de 
inspraak van ondernemer Wals van de C1000 te Breukelen, dat dit leidt tot rechtsongelijkheid. 
Daarom stellen wij in dit amendement voor om de duur van de reeds verleende en te verlenen 
ontheffing op één jaar te stellen. Op die manier hebben alle ondernemers een gelijke kans op 
verkrijging van de ontheffing. De huidige ontheffing, verleend aan Albert Heijn in Breukelen, zal dan 
ook van rechtswege eindigen op 31 december 2013. 
 
Voorgestelde wijziging op punt 6, Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- 
en feestdagen 
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Toevoegen: 
5 a. De ontheffing wordt voor een jaar verlengd. 
 b. Het jaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
6 a. De ondernemer aan wie de ontheffing verleend is, zal het daarop volgende jaar niet in 

aanmerking komen voor verstrekking van de ontheffing. 
 b. Enige uitzondering op 6a is, dat er geen andere verzoeken tot het verstrekken van de 

ontheffing zijn ingediend. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Ik reageer verder op niemand. Wij kunnen ons vinden in het 
raadsvoorstel maar wij willen ook even reageren op de beide amendementen. Dat van Duurzaam 
Stichtse Vecht zullen wij niet steunen en dat van Maarssen 2000 wel. 
 
Ike Roetman: dank u voorzitter. De reden dat we niet zoveel zeggen is omdat al in de werksessie 
voldoende duidelijk is geworden hoe we er in zitten en ik wacht graag even de reactie van de 
wethouder af. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. We hebben een coalitieakkoord gemaakt en dat is 
al een jaar geleden aan u voorgelegd. Daarin had u al kunnen lezen wat wij van plan waren. In die 
geest hebben we dit voorstel ook gedaan en dat betekent, dat heb ik ook in de eerste werksessie zo 
gezegd, dat het voorstel zoals dat hier ligt wij zo aan de raad zouden willen voorleggen. Toen is er 
gekeken of er iets gewijzigd zou kunnen worden. Dat heb ik toen toegezegd en in de tweede 
werksessie heb ik aangegeven dat voor de voormalige gemeente Breukelen er enige verlichting 
mogelijk was en dat we zouden kijken of in plaats van degene die dat recht nu had, want dat was ook 
opgezegd, of ook de andere supermarkten die daar gevestigd waren daarvoor in aanmerking 
kwamen. Dat is datgene wat wij willen doen. Dat sluit ook aan bij het amendement van Maarssen 
2000. Daarin wordt echter een datum genoemd en die datum zou ik er uit willen hebben omdat ik 
dicht in de buurt van de heer Van ’t Hof wil komen die aangeeft dat die zo spoedig mogelijk, en ik heb 
in de werksessie gezegd zo spoedig mogelijk, maar ik heb ook gezegd dat we met de ondernemers 
gaan praten. Dat betekent zorgvuldig met de ondernemers die daarvoor in aanmerking komen gaan 
we overleggen. Dat wil ik ook doen. Dat betekent dat wanneer het woord ‘uiterlijk’ ertussen gezet 
wordt, dan kan ik daarmee leven en mijn intentie is in ieder geval om. 
 
Ron Druppers: bij deze ingevoegd. Dus bij deze neemt u ons amendement over? 
 
Wethouder Vital van der Horst: ja, het liefst zou ik geen datum zien omdat dit misschien voor andere 
partijen weer ruimte geeft om te zeggen: het is uiterlijk. Ik zou zeggen: zo spoedig mogelijk. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. U attendeert mij erop wat in de toelichting staat maar in de 
voorgestelde wijziging zoals wij hem indienen staat geen datum. Wat dat betreft kan de wethouder de 
voorgestelde wijziging op punt 6 overnemen. Hij hoeft onze toelichting erop niet over te nemen. Het 
gaat er nu puur om of hij 5a,b en 6a,b overneemt. 
 

 

Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Een beetje in aanvulling op de heer Druppers. Wij begrijpen de 
gedachte van Maarssen 2000, die onderschrijven wij ook maar wij meenden, en er zijn meer mensen 
die dit gevraagd hebben, uit de tweede werksessie te hebben begrepen dat u dit hoe dan ook kon 
doen, ongeacht of wij de verordening wijzigen. Dan zie ik niet zoveel heil in het wijzigen van de 
verordening en daar tekstueel over soebatten als het toch al kan. 
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Ron Druppers: dank u voorzitter. Het verschil van mening is dat wij nu een verordening vaststellen 
waarin wij de kaders meegeven aan het college waarbinnen het college handelt. Ik begrijp dat u als 
coalitiepartij daar iets anders tegen aankijkt als wij. Ik heb ook het volste vertrouwen dat deze 
wethouder dat doet maar ik weet niet wie er over anderhalf jaar zit en of die dat dan ook nog doet. U 
ook niet en daarom zou ik u willen aanraden om rechtszekerheid te geven en om het er gewoon in te 
zetten. 
 
De voorzitter: het college heeft een raadsvoorstel voorgelegd en dat gaan we niet ter discussie 
stellen in de zin dat we dat gewoon ter besluitvorming voorleggen. Het gaat nu even om de precieze 
aanpassing van de tekst. Ik neem het raadsvoorstel erbij. De tweede alinea waar nu staat de datum 
1 januari 2013 wordt ‘zo spoedig mogelijk’, begrijp ik dat goed? 
 
Wethouder Vital van der Horst: nee, want dat gaat over wanneer de verordening ingaat. Het gaat er 
om dat wij in de voormalige gemeente Breukelen gaan overleggen met de ondernemers. We kijken 
dan op welk moment we dan. 
 
De voorzitter: dat is helder maar kunt u in het raadsvoorstel aangeven waar er een tekstuele 
aanpassing is. 
 
Wethouder Vital van der Horst: in het raadsvoorstel hoeft niets te worden aangepast omdat het een 
collegebevoegdheid is. Ik heb tot tweemaal toe in de werksessie en nu nog een keer aangegeven. 
 
Ron Druppers: mijn vraag is of u nu wel of niet het amendement overneemt. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik heb in de werksessie gezegd met betrekking tot 
de voormalige gemeente Breukelen dat we met degenen die daarvoor in aanmerking komen zo 
spoedig mogelijk gaan onderhandelen en kijken hoe we daar uitkomen. In uw amendement wordt 
aangegeven: de ontheffing wordt voor een jaar verleend. Dat is een verdere invulling. Ik zou in ieder 
geval de ruimte willen hebben om met die ondernemers eerst te overleggen maar in de geest van dit 
amendement willen handelen. Het zou ook kunnen zijn dat ze om het half jaar willen en vanuit de 
kant van de PvdA is aangegeven: ga overleggen met die ondernemers. Als ik daar kom en zeg: dit 
zijn de spelregels waaronder ik met u wil onderhandelen, is dat ook een beperking. Dus de richting 
van uw amendement ondersteun ik helemaal maar wij gaan eerst met de ondernemers praten en dan 
geeft het college daar een invulling aan en dan kom ik bij u terug om aan te geven hoe die invulling is 
geweest. 
 
Ron Druppers: voorzitter, ik constateer dus dat de wethouder het amendement niet aanneemt. Dan 
zet ik zo meteen alsnog mijn handtekening onder het amendement en vraag de raad een uitspraak 
over dit amendement. 
 
De voorzitter: de wethouder zegt dat die de strekking overneemt in de zin van dat hij overleg voert en 
dat hij met u deelt wat u beoogt beleidsmatig maar dat hij de invulling daarvan nog met de 
ondernemers wil bespreken. 
 
Ron Druppers: met de argumenten die ik zonet ook tegen de heer Veldhuijzen heb gebruikt. Deze 
wethouder geloof ik maar over anderhalf jaar kan er iemand anders zitten die er heel anders over 
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denkt. De verordening is ter vaststelling aan ons. Ik laat dit amendement toch staan. Ik vind dat er 
een te groot mandaat bij het college komt te liggen als wij dit als raad aan het college overlaten. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik wil nog aangegeven namens het college dat de 
andere moties worden ontraden. Dan wil ik richting de PvdA nog de opmerking maken dat in een 
coalitie altijd compromissen moeten worden gesloten. Afspraken waaraan je je zult houden. Mevrouw 
Hoek heeft het ook al aangegeven. Als zij het alleen voor het zeggen had, had ze ook een andere 
keuze gemaakt. Wij hebben deze afspraak gemaakt in het coalitieakkoord en daar houden we ons 
aan. 
Dan is nog gevraagd of het niet afgedwongen kan worden per 15.000 inwoners maar in deze 
verordening is het een ‘kan’ bepaling. Wij kunnen dat toestaan en met het vaststellen van deze 
verordening doen wij dat dus niet. 
 
Dik van ’t Hof: voorzitter, het stoorde mij dat u mij aan het begin van het betoog diverse malen 
interrumpeerde en u laat andere sprekers ronduit heel lang aan het woord. Ik vind dat toch niet 
kunnen. Dat is even een kritische opmerking van mijn kant. Ik vind dat heel pijnlijk. 
Ik heb gevraagd aan de wethouder waarom wij het voorstel van 15 februari niet hebben gekregen. 
Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Ik heb geen antwoord gekregen op de opmerking dat er nu 
twee winkels legitiem extra open gaan onder het toeristische regime. Dat is dus een uitbreiding van 
twee winkels. Waarom dan geen uitbreiding van de supermarkten op dat moment?  
Ik heb geen antwoord gekregen hoe u kijkt naar de schadeclaims die hij altijd nog in zijn achterzak 
heeft in het overleg. Ik wil u wijzen op een arrest van Alkmaar wat onder andere is bevestigd door de 
Centrale Raad van Beroep voor de detailhandel in 2011. Ik denk dat u inderdaad een schadeclaim 
tegemoet kan zien maar nu van C1000. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik had nog een vraag aan Maarssen 2000. Die dient een 
amendement in. Als dit amendement het haalt, stemt zij dan voor deze verordening? Daar ben ik zo 
benieuwd naar. 
De wethouder ging zonet wel heel kort door de bocht met zijn opmerking dat hij de moties ontraadt 
want ze waren nog niet uitgedeeld. Dus de wethouder zegt eigenlijk, ik heb helemaal geen zin om 
met die ondernemers in gesprek te gaan want dat is wat de ene motie behelst. Hier staat namelijk: 
draagt het college op met deze ondernemers in gesprek te gaan om het in het coalitieprogramma 
onderschreven gunstig ondernemingsklimaat te creëren. U ontraadt hem. U wilt niet met die 
ondernemers in gesprek. Ik vind hier wel wat van. 
 
De voorzitter: de wethouder heeft zonet aangegeven dat hij wel met ze in gesprek gaat. Alleen over 
de strekking daarvan verschilt u met elkaar van mening. Dat wordt straks in stemming gebracht. 
 
Frank van Liempdt: als dat zo is voorzitter, moet de wethouder juist die motie niet ontraden. Dan zegt 
hij, die neem ik over want dat ga ik doen. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. Wij hadden een vraag gesteld over het amendement van 
Maarssen 2000. Het antwoord van de wethouder in deze is duidelijk. De mogelijkheden van het 
amendement kunnen binnen de huidige verordening. Het feit dat de wethouder aandraagt dat hij 
ruimte wil om met de ondernemers, in dit geval de Albert Heijn en de C1000, te overleggen over wat 
voor systeem van roulatie zij dan kunnen doen, die ruimte willen we hem graag geven en wij zullen 
daarom tegen het amendement stemmen. 
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Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Na de verhelderende sessie tussen de heer Druppers en de 
heer Van der Horst is ons in ieder geval duidelijk geworden dat de vraag die in het amendement 
voorligt of wij als raad het college willen opdragen te doen of dat wij erop vertrouwen dat ze het zal 
doen. Dat wetende gaan wij ervoor om het college gewoon te vertrouwen dat ze het zal doen. 
Wat betreft de moties van de Groep Frank van Liempdt DVV lijkt ons primair hetzelfde te gelden als 
bij het vorige besluit dat moties op een raadsvoorstel een beetje moeilijk te rijmen zijn. Wij 
interpreteren ze dan als amendementen en dan zien wij eigenlijk alleen motie 2 als een amendement 
en motie 1 en 3 gaan eigenlijk helemaal niet over het voorliggende voorstel naar onze stellige 
overtuiging. 
 
Frank van Liempdt: vandaar dat het ook een motie is. De eerste motie is geen amendement want het 
gaat niet over dit voorstel maar dit is een motie die vanavond aan de orde is omdat ik hem heb 
ingediend. Zo werkt de lokale democratie. 
 
Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Dan hebben we nog de motie A5 van Duurzaam Stichtse 
Vecht. Die zullen wij ook niet steunen. Niet omdat wij het vanuit onze partijgedachte niet sympathiek 
vinden maar hier geldt ook in praktische zin dat wij in de coalitie afspraken maken en daar houden wij 
ons dan ook aan. 
 
De voorzitter: ik heb de heer Druppers niet horen zeggen dat hij niet daarin de wethouder vertrouwt 
maar dat het hem er om ging dat mocht er iemand anders zitten, dat hij het dan voor dan geregeld wil 
hebben. 
 
Marnix Veldhuijzen: voorzitter, dat probeerde ik ook niet aan te geven. Ik probeerde puur aan te 
geven dat wij ook zonder het amendement erop vertrouwen. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik wil even wat rechtzetten. In de beantwoording van de 
wethouder zegt hij dat wij aandringen op overleg met de ondernemers. Dat ging niet alleen over het 
amendement van Maarssen 2000 over de winkeliers in Breukelen maar het ging veel meer in de 
breedte over het in kaart brengen van de mening van Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, de 
belangen van de grote en de kleine winkeliers, om echt een onderbouwing van dit 
harmonisatievoorstel. Dat overleg heeft ontbroken en ik heb de wethouder ook niet horen zeggen dat 
hij dat alsnog gaat doen want dan zou hij nu deze verordening moeten terugtrekken. 
Verder heeft de wethouder op 4 september toegezegd om de problematiek van de supermarkten in 
Breukelen uit te zoeken en om daar met een reactie op te komen. Het is intussen 25 september en 
nu gaat de wethouder dat nog steeds doen. Is er in die tussentijd niets gebeurd? Is er geen contact 
geweest? Wat is hier aan de hand dat dit maar steeds vooruit wordt geschoven? 
Verder willen wij graag een schorsing aanvragen na deze termijn om met elkaar nog even te 
overleggen over de amendementen en de moties die er liggen. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik wil toch ook nog even benadrukken dat wij in de werksessie 
duidelijk hebben aangegeven dat wat wij vinden dat wat er nu gebeurt, dat er geen overleg met 
ondernemers, dat de participatie die zowel raad als college zo hoog in het vaandel hebben opzij 
geschoven wordt voor een politieke deal. Dat is voor ons onaanvaardbaar. 
Ik hoor de wethouder zeggen dat hij het amendement wil opvolgen als de datum eruit gaat. Als ik dat 
doe, wordt die ineens weer niet opgevolgd. Ik begrijp het niet maar wij hebben ook behoefte aan een 
schorsing. 
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Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. De heer Van ‘t Hof spreekt er over dat. Ik heb 
aangegeven in de werksessie dat er eventueel schadeclaims zullen komen. Hij ziet dat niet zitten en 
vervolgens zegt hij dat we wel een schadeclaim eventueel tegemoet kunnen zien van C1000. 
 
Dik van ’t Hof: dat was omdat u zei dat Albert Heijn rechten had. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dit geeft al aan hoe gevoelig het ligt dat ik met de ondernemers 
overleg wil en in goed overleg naar een oplossing toe wil. De strekking ervan is uitgebreid besproken 
in verschillende werksessies. Ik wil voorkomen dat er schadeclaims komen doordat we onzorgvuldig 
handelen. Vandaar dat ik zorgvuldig wil handelen en vandaar dat ik ook met ze in overleg wil. Dat 
overleg zal in ieder geval nog deze maand plaatsvinden wat mij betreft. 
Met betrekking tot het overleg met de andere ondernemers. Ik zal ook met de 
Ondernemersvereniging 
Stichtse Vecht waarmee we regelmatig overleg hebben waarbij dit punt in ieder geval van de kant 
van de ondernemers nooit is ingebracht terwijl zij op de hoogte waren van wat er in het 
coalitieakkoord stond geschreven. Dat is nooit een punt op de agenda geweest maar ik zal het op de 
agenda zetten om het met ze te bespreken. Ik heb in de eerste werksessie al aangegeven dat we 
waarschijnlijk dat overleg al eerder hadden moeten doen maar wij hebben het niet aangekaart op de 
vergaderingen en zij ook niet. In hoeverre het bij hen speelt of speelde, ik weet het niet. Wat ik nu wel 
weet is dat het speelt, dus het komt nu aan de orde. 
 
Ingrid Groenewegen: maar u wist van tevoren wat er op de agenda zou komen te staan en zij niet. 
 
Wethouder Vital van der Horst: zij kenden de inhoud van het coalitieakkoord. Daarin staat niet anders 
dan wat er hier verwoord staat. 
 
De voorzitter: volgens mij is de uitspraak van de wethouder helder. Die zegt dat hij in overleg gaat 
met de ondernemers. 
 
Dik van ’t Hof: mijn vragen zijn nog niet beantwoord. 
 
De voorzitter: wij gaan nu schorsen en voordat u gaat schorsen gaan we nog even de nummering 
doen. A5 is het amendement van Duurzaam Stichtse Vecht. A6 is het amendement van Maarssen 
2000 en dan zijn er drie moties van de Groep Frank van Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk!. 
Ik schors voor 10 minuten de vergadering. 
 
(de heer Van ’t Hof meld zich af bij de voorzitter en verlaat de vergadering) 
 
De voorzitter: ik heropen de vergadering. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Wat betreft de motie van Groep Frank van Liempdt 
DVV. Wij verschillen van mening over hoe het precies gaat met de Winkelsluitingswet. U heeft 
aangegeven dat we moeten overleggen met de ondernemers. Ik kan u aangeven dat we dat 
regelmatig doen en ook zullen blijven doen. De strekking van de motie is denk ik zodanig dat hetgeen 
wij nu doen dit al ruim ondersteunt. 
Met betrekking tot het amendement van Maarssen 2000. Eerder had ik al aangegeven dat wanneer 
het woord ‘uiterlijk’ er in kwam ik daarmee zou kunnen leven maar toen zag ik ook dat het beperkt 
werd in de toevoegingen. Als de toevoeging 5b “het jaar loopt gelijk met het kalenderjaar” eruit gaat. 
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Het kan namelijk zijn dat wij overeenstemming bereiken op 1 maart en dan zouden we nog een hele 
tijd moeten wachten. Als dat eruit wordt gehaald. Dat komt ook tegemoet aan - de heer Van den 
Bosch is er nu niet - als er de mogelijkheid is om dat eerlijk te doen in de voormalige gemeente 
Breukelen. Als dat punt eruit gaat kan ik leven met het amendement en wil ik hem overnemen. 
 
Ron Druppers: voorzitter, als ik de wethouder nou goed begrijp, dan zegt hij dus. Als u maakt van de 
laatste zin van de toelichting “de huidige ontheffing verleend aan Albert Heijn in Breukelen, zal dan 
ook van rechtswege eindigen op uiterlijk 31 december 2013.” Toevoegen 5a. De ontheffing wordt 
voor een jaar verlengd. Punt 6a. De ondernemer aan wie de ontheffing verleend is, zal het 
daaropvolgende jaar niet in aanmerking komen voor verstrekking van de ontheffing en 6b. Enige 
uitzondering op 6a is, dat er geen andere verzoeken tot het verstrekken van de ontheffing zijn 
ingediend. 
Dat wordt dus toegevoegd aan de verordening? 
 
De voorzitter: dat is correct. 
 
Marnix Veldhuijzen: voorzitter, een verhelderende vraag. Wij gaan nu iets aanpassen in de 
verordening. Wordt daarmee ook duidelijk dat dit alleen maar speelt in de situatie van Breukelen of 
gaat dit ook automatisch van toepassing zijn op de winkel in Loenen zodat na een jaar automatisch 
die winkel in Loenen niet meer vergund kan worden? 
 
Wethouder Vital van der Horst: dit heeft alleen te maken, zo heeft Maarssen 2000 het ook ingediend, 
met de voormalige gemeente Breukelen. 
 
De voorzitter: dat staat ook in het amendement, dus laten we het nu nog niet ingewikkelder maken. 
 
Ron Druppers: meneer Veldhuijzen. Punt 6b is voor Loenen, als de verordening voor de gehele 
gemeente geldt, ook gelijk de ontsnappingsclausule waar u bang voor bent dat die vast komt te zitten 
als er geen andere aanvrager is, dan is hij wel degene die het aan kan vragen. Alleen, als er in 
Loenen een tweede winkelier is, dan zou daar hetzelfde moeten gelden. Dus waar de ontheffing 
verleend wordt, gelden dus ook deze punten. 
 
De voorzitter: meneer Druppers, met deze aanpassingen zegt de wethouder: ik neem hem over. 
 
Ron Druppers: dan trek ik hem in. 
Voorzitter, ik heb hier een niet ingediende motie die ik net met pijn in het hart heb zitten schrijven. Die 
wel ondertekend is door zes partijen. Ik prijs u en de portefeuillehouder dat ze van de schorsing 
gebruik hebben gemaakt om de overeenstemming te bereiken die we net bereikt hebben want 
anders had ik nu, en dat staat ook in deze motie, een zeer treurig gevoel gehad en ik had ook aan de 
raad gevraagd of zij dat met mij gedeeld had. Ik zal deze motie nu niet indienen. 
 
De voorzitter: fijn dat u er met de portefeuillehouder uit bent gekomen. 
 
Franko Živković-Laurenta: voorzitter, zojuist heeft de wethouder gezegd dat hij  het amendement van 
Maarssen 2000 afraadde omdat hij de flexibiliteit wilde hebben met de ondernemers te overleggen. 
 
De voorzitter: nu gaan we de hele discussie opnieuw doen. Het is 23.00 uur en die kap ik af. Volgens 
mij is het heel helder wat de wethouder net heeft aangegeven en dat die hem over kan nemen. Dat 
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dit geen afbreuk doet aan zijn onderhandelingspositie met het risico op schadeclaims. Hij is nu 
overgenomen en daarom gaan we het daar niet meer over hebben. 
 
Franko Živković-Laurenta: voorzitter, een hele belangrijke consequentie van deze overname wil ik 
bevestigd zien. De wethouder wilde zojuist afraden omdat hij de flexibiliteit wilde hebben om met de 
ondernemers te overleggen over de termijn waarop de ontheffing wordt verleend, bijvoorbeeld om het 
half jaar rouleren of om de drie maanden, en met het overnemen van dit amendement verliest hij die 
flexibiliteit door punt 5a te accepteren dat het voor een jaar wordt verleend. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Dat klopt op zich. De flexibiliteit van een half jaar 
dat ik al noemde maar dat is nu dus een jaar. Het grootste probleem was voor mij omdat iedereen 
aangaf dat het zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. Op het moment dat ik er op 1 januari nog 
niet uit was, dat punt 5b dan in ging en dat de ondernemer die daar eventueel in februari of maart van 
gebruik wilde maken tot 1 januari zou moeten wachten. 
 
De voorzitter: dank u wel allemaal. Dit amendement is ingetrokken omdat die is overgenomen. Dan 
breng ik nu in stemming amendement A5 van Duurzaam Stichtse Vecht. 
 
Ike Roetman: dank u voorzitter. Het moge duidelijk zijn dat de ChistenUnie/SGP graag zou zien dat 
de winkels op zondag zijn gesloten. Er is een wet die aangeeft dat dat de voorkeur is en de 
uitgangssituatie. Wij zullen het amendement van Duurzaam Stichtse Vecht wel steunen omdat die 
ons aanspreekt maar we zullen zo meteen de verordening ook ondersteunen omdat wij ook zijn 
gebonden aan de afspraken die we hebben gemaakt. 
 
De voorzitter: dan breng ik het amendement in stemming. Na stemming blijkt dat het amendement is 
verworpen met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor stemmen de fracties van 
ChristenUnie/SGP, Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht. 
Dan kom ik bij motie 1 van de Groep Frank van Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk! Dat is de motie 
waarin het college wordt opgedragen om met een voorstel te komen voor de gemeente Stichtse 
Vecht waarin iedere ondernemer dezelfde rechten en kansen heeft. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij zijn voor deze motie omdat wij het eens zijn met de 
strekking van deze motie. We hebben wat moeite met de formulering dat iedere ondernemer dezelfde 
rechten en kansen heeft omdat we denken dat we daar de consequenties niet helemaal van kunnen 
overzien maar de strekking is duidelijk. Het gaat om gelijke kansen voor alle ondernemers en dat 
ondersteunen wij van harte. 
 
De voorzitter: ik breng de motie in stemming. Na stemming blijkt dat de motie is verworpen met 10 
stemmen voor en 19 stemmen tegen. Voor de motie stemmen de fracties van Maarssen 2000, PvdA, 
GroenLinks, Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van Liempdt DVV. 
Motie 2 draagt het college op het voorstel winkeltijden Stichtse Vecht 2013 zodanig aan te passen 
dat er vier ondernemers gebruik kunnen maken van deze wettelijk toegestane ontheffing. Ik breng de 
motie in stemming. Na stemming blijkt dat de motie is verworpen met 9 stemmen voor en 20 
stemmen tegen. Voor de motie stemmen de fracties van Maarssen 2000, PvdA, Groep Frank van 
Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk!. 
Ik breng in stemming motie 3.  
 
Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Wij zijn tegen deze motie omdat wij vinden dat die niet 
thuishoort bij deze verordening omtrent de winkeltijden maar het moge duidelijk zijn dat het CDA er 

Pagina 43 van 50

 

 



 

altijd voor is dat er met ondernemers gesproken wordt over een positief ondernemingsklimaat in onze 
gemeente. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Om dezelfde reden waarom het CDA tegenstemt, stemmen wij 
voor. 
 
De voorzitter: na stemming blijkt dat de motie is verworpen met 10 stemmen voor en 19 stemmen 
tegen. Voor de motie stemmen de fracties van Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Groep Frank van 
Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk!. 
Dan breng ik de verordening zelf in stemming. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij zijn tegen dit voorstel want we willen nog eens met klem 
benadrukken dat wij het heel jammer vinden dat de coalitie niet van voortschrijdend inzicht heeft 
getuigd door goed te kijken naar de economische situatie hier in deze regio en de crisis serieus te 
nemen. 
 
De voorzitter: na stemming blijkt dat het voorstel is aangenomen met 18 stemmen voor en 11 
stemmen tegen. Tegen het voorstel stemmen de fracties van Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, 
Maarssen Natuurlijk!, Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht. 
Het is 23.10 uur en we hebben nog 20 minuten. Om 23.30 uur stoppen wij en dan moeten we morgen 
verder vergaderen. Dus u moet tempo maken, anders gaan we morgen door. 
 
14. Kockengen Waterproof 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Een voorstel om gelden vrij te maken om te gaan onderzoeken wat 
we daar gaan doen. Dat is op zich goed maar als ik kijk het plaatje dat geschetst wordt van het 
gigantische bedrag dat dit gaat kosten. Misschien dat de wethouder kan aangeven. Hij zal vast 
gehoord hebben van het wetsvoorstel HOF. Hoe wij een project als dit maar ook andere projecten 
zoals het gemeentelijk rioleringsplan dat straks komt moeten gaan financieren als die wet HOF wordt 
aangenomen of moeten we daar ons nu nog niet druk over maken? 
 
De voorzitter: naar aanleiding van de discussie in de werksessie is het raadsvoorstel aangepast. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. In de werksessie hebben we het ook over een aantal dingen 
gehad en ik wil eigenlijk toch nog horen van de wethouder of die zijn dwaling wil bevestigen. Peil 
volgt functie is zijn uitgangspunt maar dat is een per definitie niet duurzaam uitgangspunt. Dus als dat 
nog steeds zo is, zullen we in ieder geval niet akkoord gaan met deelproject 3. In deelproject 1 en 2 
kunnen we ons wel vinden en we komen zeker bij hem terug als hij daar nog steeds achter staat. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Dat laatste is voor mij heel eenvoudig te 
beantwoorden. Dat is niet aan de gemeente. Het waterschap en de provincie. De ene gaat over het 
peil en de andere gaat over de functie. Dat is de volgorde zoals die in bestuurlijk Nederland is 
afgesproken. Dus de provincie loopt voorop, bepaalt de functie en binnen de functie wordt afgeleid 
het peil en dat wordt ingesteld door het waterschap. Daar hebben wij verder als gemeente geen rol 
in. 
De wet HOF. Het verhaal over het investeren. Daar heeft u volledig gelijk in maar daar kunnen we op 
dit moment weinig van zeggen. Beide verhalen hebben het in zich maar het volgende verhaal wat 
minder dan dit verhaal dat je zou moeten sparen. Dat is in Kockengen verdraaid lastig als we dat 

Pagina 44 van 50

 

 



 

zouden moeten doen maar dat ontslaat ons niet om het wel op dit moment te moeten onderzoeken 
en dat is de intentie van dit stuk. Daarop hebben we het ook aangepast naar aanleiding van de 
werksessie een paar weken geleden. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Zoals ik al zei, deelproject 1 en 2 akkoord. Deelproject 3 dus 
niet maar ik wil wel heel duidelijk dat in het verslag wordt opgenomen dat de wethouder hier onder 
woorden heeft gebracht dat het uitgangspunt voor Stichtse Vecht is, desnoods afgedwongen door 
andere actoren, dat hij uitgaat van peil volgt functie.  
 
Wethouder Pieter de Groene: voorzitter. Hij probeert mij wat dingen in de mond te leggen als het gaat 
over wie gaat waar over. Ik heb nadrukkelijk gezegd: zowel het peil als de functie in dit geval worden 
vastgelegd door de provincie. Vervolgens gaat het waterschap het peil instellen. Dat is wat ik gezegd 
heb. Daarin heeft altijd de provincie een zeer nadrukkelijke verantwoordelijkheid over wat er in het 
gebied gebeurt. Het waterschap heeft een afgeleide functie en pas daarna zijn wij aan bod. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. GroenLinks zal voor dit raadsvoorstel stemmen vanwege de urgentie 
maar deelproject 3 vindt GroenLinks niet urgent zolang het 4e kwadrant niet wordt gebouwd. Het is 
wellicht verstandig om daar niet te gaan bouwen vanwege de hoge waterstand waardoor bouwen 
heel duur is. 
 
De voorzitter: wenst een fractie tegen te stemmen? Iedereen akkoord? Aangenomen. 
 
15. Gemeentelijk rioleringsplan 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik kan er maar één ding op zeggen. Als we moeten, dan moeten we 
maar het kost geld. Het is niet anders. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik wil hier een stemverklaring afgeven dat ik het ambitieniveau 
in dit brede rioleringsplan toch aan de lage kant vindt omdat ik het echt beschouw als een gemiste 
kans voor een college dat zo vaak het woord duurzaamheid gebruikt. Met die mededeling wel voor. 
 
De voorzitter: unaniem aangenomen. 
 
16. Motie namens PvdA, GroenLinks en Maarssen 2000 
 
Motie (PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000): snelheidsverhoging A2 van 100 naar 130 km 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 25 september 2012. 
 
Overwegende 
- dat de raad van Stichtse Vecht op 27 maart 2011 unaniem heeft uitgesproken dat deze 

maatregel buitengewoon grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de woongebieden 
binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht. 

- Dat in de folder van het wegaanpassingenbesluit van 2009 is opgenomen dat de 
maximumsnelheid, van de te verbreden Rijksweg A2 tussen Vinkeveen zijn en Maarssen naar 
10 banen, maximaal 100 km mag bedragen en dat tevens is afgesproken de geluidsnorm van 53 
dB(A) te handhaven. 
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- Dat minister Schulz van Haegen (milieu en verkeer) het voornemen heeft per 1 december 2012 
de snelheidslimiet van 130 km/h tussen 19.00 uur en 06.00 uur in te voeren op de A2 tussen 
Vinkeveen en Maarssen. 

 
Constaterende 
- dat in verband met de crisis het aantal voertuigen op de A2 weliswaar tijdelijk is afgenomen, 

maar dat dat geen reden is om de milieueisen te gaan versoepelen. Zeker gezien de 
aanzuigende werking die op de verbrede A2 te verwachten is en de gevolgen daarvan voor de 
leefbaarheid. 

- Dat een verhoogde snelheid direct consequenties heeft voor geluid en fijn stof niet alleen in 
Maarssen (met name Zwanenkamp, Valkenkamp, Reigerskamp, Fazantenkamp en Boomstede), 
Breukelen, het Rode Dorp maar ook voor de diverse kleinere dorpen (Nieuwer ter Aa en 
Loenersloot) in Stichtse Vecht. 

- Dat het college van B en W in de Voorjaarsnota bij mobiliteit (pag. 10) uitgaat van 
ontwikkelingen op de A2, NRU en de N201 die zorgen voor een betere bereikbaarheid en 
vermindering van de overlast, luchtverontreiniging, sluipverkeer en verkeersonveiligheid. 

- Dat de raad betreurt dat de minister haar plannen met de verhoging van de maximale snelheid 
wil doorzetten. 

- Dat het college een brief gestuurd heeft aan de minister tegen deze gang van zaken en tot op 
heden voortvarend de belangen van Stichtse Vecht hierbij heeft behartigd. 

 
Besluit het college opdracht gegeven: 
- vast te houden aan het uitgangspunt dat op de A2 ter hoogte van Stichtse Vecht maximaal 100 

km wordt gereden en de norm van 53 d(B)A als geluidsnorm te handhaven. 
- Alle mogelijke wettelijke middelen verder te onderzoeken om de plannen van de minister terug 

te draaien (bouwvergunning geluidsscherm Breukelen onthouden, mogelijkheid van een 
schadeclaim c.q. dwangsom bij het rijk en Rijkswaterstaat verder te onderzoeken et cetera). 

- Per direct de door voormalig gemeente Maarssen gemaakte kosten van € 17,5 miljoen voor 
aanvullende geluidwerende maatregelen aan het geluidsscherm terug te vorderen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. De redenen voor het indienen van de motie is niet ingegeven door 
kritiek op het beleid van het college. Integendeel, er is grote waardering voor de inzet van het college 
en de wethouder op wat er gebeurt met de A2. De integrale aanpak wil ik toch even noemen. 
Daarnaast ook de gesprekken die met Vught plaatsvinden om te kijken wat er kan gebeuren. Dus wat 
dat betreft: veel waardering. Het is van belang om de inwoners te betrekken en de motie van de 
PvdA, mede ondertekend door Maarssen Natuurlijk!. Die partij stond nog niet op het eerste 
exemplaar. Natuurlijk hopen wij dat andere partijen dat voorbeeld volgen. Primair blijft staan het 
uitgangspunt dat de rijksoverheid zelf met een voorstel is gekomen de A 2 op 100 km te houden en 
dat de voormalige gemeente Maarssen € 17,5 miljoen in het geluidsscherm heeft gestoken, eigen 
geld om die afspraak gestand te doen. Een deal is een deal, afspraak is afspraak. Daar willen we de 
minister aan houden, zeker nu de minister eigenhandig het voorstel van 19.00 tot 06.00 uur 130 heeft 
ingediend.  
De vraag is of de voorstellen die zijn gedaan haalbaar zijn. Dat is ook niet de discussie maar we 
vinden dat als dat al het geval zou moeten zijn we onze huid zo duur mogelijk moeten verkopen. Ook 
al gaan we er niet helemaal over, het is wel duidelijk dat je een duidelijk statement moet maken. 
Partijen worden daarom ook opgeroepen om hun landelijke organisaties hierbij te betrekken. 
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Ik roep u op om de motie te ondertekenen aangezien hij laat zien dat we als raad verder gaan, 
stelling nemen tegen het eenzijdig opleggen. Dus niet zomaar over onze kant laten gaan en ik hoop 
daarmee ook de wethouder te steunen in zijn strijd tegen dat punt. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik zal deze motie niet ondersteunen. Ik hoop wel dat u die 17,5 
miljoen of een gedeelte daarvan terug weet te halen naar onze gemeente. Dat lijkt me fantastisch. 
Echter, ik ben voor 130 km ook overdag als de minister kan aantonen dat de 53 d(B)A gewoon 
gehandhaafd blijft. Dat heb ik al eerder gezegd. Dus ik vind het een goede zaak dat we 130 kunnen 
rijden. 
 
Ike Roetman: dank u voorzitter. Ik zou graag de wethouder willen vragen om even een toelichting bij 
het derde punt dat wordt genoemd bij het besluit het college opdracht te geven. 
 
Maarten Bootsma: dank u voorzitter. Ook een korte reactie van onze kant. Het is nog niet zo lang 
geleden dat door het CDA een motie van bijna dezelfde strekking is ingediend. Alleen het geldbedrag 
stond er niet in. Daar stonden wij achter en een heleboel fracties in deze raad stonden er ook achter. 
In de tussentijd hebben de wethouder en het college laten zien dat er op een hele goede manier 
geacteerd is naar het rijk en ook in ander opzicht. We zijn in die zin blij dat de indiener van deze 
motie dat onderschrijft. We zijn het daar nog steeds mee eens en we hebben er alle vertrouwen in 
dat het goed zal gaan. Wij zien verder geen toegevoegde waarde van deze motie die eigenlijk in het 
verlengde ligt van de motie van ons van enkele maanden terug. Dus wij zullen hier niet in meegaan. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Als je kijkt naar de motie die toentertijd is ingediend, ging het over 
zorgen uiten en dat is toch heel wat anders als wat we nu zeggen: vasthouden aan de afspraken die 
zijn gemaakt. Als je een bericht in De Telegraaf leest, is het toch even iets anders dan een concrete 
maatregel. Om wensen te uiten is veel minder dwingend dan gemaakte kosten terugbrengen en een 
mogelijke verhoging is toch heel iets anders dan een eenzijdig opleggen door de minister. Dus wel 
degelijk relevant. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Voor een groot deel kan ik mij aansluiten bij de woorden van de 
heer Bootsma van het CDA maar wij hebben een vraag aan de indiener in plaats van aan de 
wethouder want tenslotte hebben zij punt 3 in het college opdracht te geven neergezet. Hoe komt u 
erbij dat u de 17,5 miljoen teruggevorderd wil hebben van het rijk. Waar is dat op gebaseerd? Bent u 
niet tevreden over het huidige scherm want daar hebben we toch met zijn allen voor gezorgd en de 
vorige gemeente Maarssen dat we daardoor 53 d(B)A kunnen bereiken en volgens mij is dat nog 
steeds het uitgangspunt voor ons allen. Waar is deze stelling op gebaseerd? 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. De stelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat de minister op dit 
moment eenzijdige maatregelen oplegt en het feit dat we toentertijd een afspraak hebben gemaakt 
over het feit dat die gelden beschikbaar zouden worden gesteld onder die condities zoals die toen 
voorlagen. Dat was de 100 km situatie. De wethouder zou dat verder kunnen toelichten. Met andere 
woorden, als eenzijdig een afspraak niet gestand wordt gedaan vind ik dat je als gemeente ook 
duidelijk stelling moet nemen en dat je dus in feite zou moeten zeggen uitgaande van de 100 km die 
eenzijdig wordt doorbroken, dat je daar tegengas aan zou moeten geven. Maar ik hoor graag ook het 
antwoord van de wethouder hierover. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. De heer Janssen heeft het heel duidelijk over de 100 km, die 
afspraak die nu wordt geschonden. Dat klopt ten dele voor in de avonduren maar ik wil graag de 
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Partij van de Arbeid in herinnering roepen dat destijds dit scherm gefinancierd is inderdaad met de 
17,5 miljoen maar wel om van 57 d(B)A te gaan naar 53 d(B)A. Daar gaat het om en daarom zie ik 
geen enkele reden, ook al zou ik die ook graag in de pocket willen hebben, maar ik zie daar geen 
enkele reden voor en ik zou willen vragen aan de indieners om te overwegen om dit te vervangen 
door een soort compenserende maatregel voor Stichtse Vecht, dus om het veel algemener te 
trekken. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Wat Duurzaam Stichtse Vecht een beetje mist in dit verhaal is 
een gemeentebrede strategie. Zelfs de raad spreekt lukt het nog niet helemaal. Het ene moment een 
CDA motie en nu weer dit initiatief. Wat mij betreft gaan we ons inzetten om raadsbreed op te trekken 
en wat mij betreft ook in samenwerking met het college. Dat kan gewoon nog een stuk beter. 
De heer Janssen deed een oproep om ook druk uit te oefenen op landelijke partijen. Oefent de heer 
Janssen invloed uit op de Partij van de Arbeid landelijk, bijvoorbeeld bij de informateursgesprekken? 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Ik heb wel veel invloed maar niet zoveel invloed. Als je kijkt naar 
wat er op dit moment speelt, is het belangrijk om aan te geven dat er op dit moment zienswijzen 
kunnen worden ingediend, dat er concrete gesprekken plaatsvinden. De wethouder heeft de 
woordvoerders afgelopen week uitvoerig geïnformeerd over wat er speelt en wat er mogelijk is. Ik 
denk dat het ook belangrijk is dat de raad een duidelijke stellingname inneemt om op die manier 
duidelijk te maken waar je staat. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Zoals de heer Bootsma al gemeld heeft, heeft de raad al een duidelijke 
stellingname gedaan. Ik wilde vragen wanneer de wethouder zijn visie over deze motie geeft om erbij 
te vertellen of onze interpretatie juist is dat als punt 3 wordt gevolgd daarmee impliciet de norm van 
53 d(B)A ook wordt opgeheven. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Dank aan de Partij van de Arbeid voor het indienen 
van deze motie. Ik heb altijd geleerd dat je met het slechte bericht moet beginnen en dat is dat wij de 
motie niet kunnen overnemen. Dat zit vast in het verhaal dat mevrouw De Kruif ook al een beetje 
heeft aangegeven. Met het plaatsen van het verhoogde geluidsscherm ter hoogte van 
Maarssenbroek is het akoestisch niveau op een hoger niveau gebracht dan wettelijk strikt 
noodzakelijk is. Het geluidsscherm in Maarssen zorgt voor een betere milieukwaliteit dan de wet 
voorschrijft. Normaal gesproken ligt deze grens bij 55 d(B)A terwijl door de gemeente Maarssen 
gestelde ambitie was 53. Dat komt nou terug. 
De nieuwe wetgeving die vanaf 1 juli zijn intrede heeft gedaan hanteert een geluidsproductieplafond. 
De door de gemeente gestelde ambitie van 53 d(B)A is in deze productieplafonds overgenomen. Als 
Maarssen het hogere scherm niet had neergezet, was het productieplafond vastgesteld op 55 d(B)A. 
De minister houdt zich aan de 53 d(B)A. Dat betekent dat het in rekening brengen van een geheel 
scherm of gedeelte van het scherm pas opportuun wordt op het moment dat je die 53 zou 
overschrijden maar ze heeft de norm vastgehouden. 

 

Daar zit ook meteen het lastige van het andere stuk. De 53 geldt in onze gemeente, en dat klinkt heel 
vervelend en heel hard, louter en alleen bij Maarssenbroek. De rest is 55. Voor de rest is punt 2 van 
de motie perfect. Het onderzoeken wat we allemaal mogelijk kunnen doen. We overleggen met 
iedereen die we kunnen vinden om dit onderwerp te steunen. We hebben gisteren met alle betrokken 
bewonerscomités om de tafel gezeten. Er is een bewonerscomité Fazantenkamp wat de coördinatie 
op zich genomen heeft, ook van een paar partijen die daar omheen zitten zoals de 
Vechtplassencommissie, Fietsersbond en dat soort groeperingen die ook graag mee willen doen. Er 
wordt gekeken of ze het gezamenlijk kunnen doen. 
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Een van de belangrijkste dingen die we voor elkaar hebben gekregen en waar we iedereen 
nadrukkelijk op wijzen is dat er volgende week 4 oktober een informatiebijeenkomst is in Van der 
Valk. Laat ook zien wat u vindt en ga er naartoe. Dat zou mijn oproep hier kunnen zijn. 
Dan de zienswijze. Ik probeer de zienswijze vast te laten stellen in de collegevergadering van 9 
oktober. Hij ligt op dit moment in concept voor bij een aantal mensen die daarmee bezig zijn. Het 
wordt wat ons betreft een zeer uitvoerige en ook zeer technische zienswijze. We pluizen alle wetten 
na. We kijken ook naar wat er in andere stukken van Nederland op dit moment gebeurt. Er is een 
grote discussie over het verhogen van de snelheid bij Rotterdam van 80 naar 100. Dat wordt op dit 
moment allemaal uitgezocht. Wat speelt daar, wat komt men echt tegen. We willen in deze zienswijze 
nog even de wetenswaardigheden van volgende week donderdag meenemen. Dan gaat die 
onmiddellijk naar het college en daarna is die voor alle duidelijkheid openbaar. De openbaarheid van 
de zienswijze is dan anderhalve week voordat iedereen ingediend moet hebben en dat geeft 
iedereen de gelegenheid om ook weer informatie eruit te plukken die men interessant vindt. 
Hoe goed wat mij betreft de motie ook bedoeld is want ik begrijp heel goed met welke visie die hier is 
neergelegd, kunnen wij inhoudelijk niet waarmaken. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Een vraag aan de VVD. Als de 17,5 miljoen vervalt voor 
compenserende maatregelen, is dat voor de VVD een aantrekkelijke optie? 
 
De voorzitter: even voor de discussie. Kunt u reageren op wat de wethouder zegt. Dat de motie niet 
kan worden overgenomen omdat die niet kan worden waargemaakt. 
 
Franc Janssen: geldt dat alleen voor het 55 d(B)A verhaal? Want dat is alleen een kwestie van die 
regel schrappen. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. De discussie over 53 en 55 zit zowel bij punt 1 als bij 
punt 3. Dat is voor ons meteen de reden om te zeggen dat we de motie niet kunnen overnemen 
omdat die dan inhoudelijk geen stand houdt. Bij punt 2 staat nadrukkelijk door u genoemd het woord 
‘onderzoeken’ in de regel. Daar zitten ook een aantal punten in die niet kunnen. Om een voorbeeld te 
noemen, het plaatsen van een geluidsscherm bij de molen. Als dat voldoet aan de bouwhoogte, dan 
voldoet het geluidscherm aan de bestemming die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Dan hebben 
wij dus geen grond om een aanvraag daartoe te weigeren. 
 
Franc Janssen: als er staat ‘en onderzoeken’ wil dat niet zeggen dat u dat moet doen. Het geeft een 
richting aan waarin je een voorstel kunt ontwikkelen. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dat is precies de reden waarom ik zei dat punt 2 niet wringt maar in de 
punten 1 en 3, de 53 en 55 discussie, die wringt wel en dan is de formulering van de motie zodanig 
dat wij het niet kunnen overnemen. 
 
De voorzitter: met de opmerkingen die gemaakt zijn en die worden vastgelegd. Als we naar het 
besluit kijken, zit daar nog een mogelijkheid in als dingen geschrapt worden, dat u er wel iets mee 
kan of ligt het zover uit elkaar dat we dat even voor nu moeten constateren? 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Nee, ik denk dat we helemaal niet zo ver uit elkaar 
liggen. Ik denk dat de intentie van de Partij van de Arbeid volstrekt helder is en ik hoor ook nog een 
discussie over milieucompensatie. Dat zijn allemaal dingen waarover je best met elkaar zou kunnen 
praten. 
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Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Het college gaat een zienswijze opstellen. Zou het wat zijn om 
daarbij een aantal raadsleden te raadplegen, kerngroepjes zoals we dat wel vaker doen, om dat 
eensgezind afstemmen voor elkaar te krijgen? Dan kan de motie nu wellicht van tafel en kunnen de 
heer Janssen en anderen daar wellicht in meedenken. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Wat mij betreft is het helemaal geen bezwaar als 
mensen meedenken. Wat misschien nog wel goed is op te merken. Wat wij in Vught geleerd hebben. 
Weliswaar is het project Vught, bestaande uit twee snelwegen en een spoorbaan, een project dat nog 
in de beginfase staat. Wat het college en de ambtenaren daar ons hebben verteld is heel duidelijk: 
laat ieder zijn eigen rol vervullen. Bestuurlijk zit je er toch heel anders in dan een politieke fractie in 
de raad die contacten kan leggen met Den Haag. Inwoners kunnen hun eigen rol spelen in dit soort 
trajecten en in Vught is duidelijk gemaakt dat juist die rollen heel vruchtbaar geweest zijn. 
 
Harry Noltes: voorzitter, dan een vraag aan de wethouder. Kan je als raad een zienswijze indienen? 
Is dat een optie om naast dat het college een zienswijze indient ook de gemeenteraad een zienswijze 
indient? 
 
Wethouder Pieter de Groene: u allen mag een zienswijze indienen, als raad, als individu, als 
bewonerscommissie. 
 
Harry Noltes: dan zou het een optie zijn om daar met de fractievoorzitters over te overleggen om dan 
namens de raad een zienswijze in te dienen en die hier dan voor te leggen. 
 
De voorzitter: de wethouder zegt: prima om te overleggen met een aantal van u als woordvoerders 
zoals die dat gewend is. Daarin zou nader verkend kunnen worden en zou de wethouder u kunnen 
adviseren hoe u gezamenlijk kunt optrekken in de zienswijze. 
Dan kijk ik even naar de heer Janssen. Hij probeert hiermee recht te doen aan wat u beoogt met de 
motie. 
 
Franc Janssen: dan trek ik de motie in en ga ik in op dat aanbod. 
 
De voorzitter: dan komt er een afspraak van de wethouder met een aantal woordvoerders. 
 
 
Sluiting 
 
De voorzitter: dan zijn wij aan het eind gekomen van deze vergadering met volgens mij een mooi 
einde. Ik wens u wel thuis en welterusten voor straks. 
 
(Einde van de vergadering om 23.30 uur) 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2012. 
 
De voorzitter, De griffier, 
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