
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op 
dinsdag 24 april 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 
CDA  Maarten Bootsma (vanaf 20.25 uur),  Dinno de Meer, 
  Hetty Veneklaas, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd, Wim van den Bosch 
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 Natuurlijk! Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Franc Janssen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Breukelen Beweegt Dik van 't Hof 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD  Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 
  Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, 
  Elfride Zeldenrust 
 
Wethouders 
CDA Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema  
 
Afwezig 
 Gera Helling (wethouder CDA) 
 Harry Noltes (Maarssen 2000) 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Ik open deze raadsvergadering. Welkom, ook 
aan de mensen op de publieke tribune. Er zijn veel jongeren aanwezig. Wij hopen dat jullie het van-
avond zo leuk vinden dat jullie vaker komen. Dat zou goed zijn voor de politiek en voor Stichtse Vecht. 
 
De heren Bootsma, El Hafiani en Rehbock komen later ter vergadering. Bericht van verhindering is 
ontvangen van de heer Noltes. 
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2. Spreekrecht inwoners over niet geagendeerde punten. 
 
De voorzitter: Er is vanavond een drietal insprekers aanwezig. Ik begin bij de heer d'Hollosy. Hij 
spreekt in over het verkeer op de Mijndensedijk. 
 
Antoine d'Hollosy: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag met de raad spreken over de verkeersproble-
matiek op de Mijndensedijk hier in Loenen. Al sinds jaar en dag veroorzaakt het verkeer op de Mijn-
densedijk op de drukkere dagen problemen. Hoewel is aangegeven dat het verkeer bestemmingsver-
keer moet zijn, blijkt in de praktijk dat niemand zich hieraan houdt. In het verleden is dit diverse malen 
onder de aandacht gebracht bij het college, echter zonder resultaat. Men heeft dit afgedaan met de 
mededeling dat men niet in staat is te handhaven. Dat vinden wij, als bewoners aan de Mijndensedijk, 
geen goed argument. Wij hebben daarmee al die jaren moeten leven. 
Een aantal keren per jaar is er sprake van een opstopping. De dijk is zo smal dat het op verschillende 
plaatsen onmogelijk om twee auto's elkaar te laten passeren. Daar komt bovendien bij dat als de brug 
bij de Mijndensesluis open staat – en dit kan even duren – er aan beide kanten een grote file ontstaat, 
met alle overlast van dien. 
U moet zich voorstellen dat bij drukte een ambulance, de brandweer of de politie niet in staat zijn om 
de gewenste plaatsen op de Mijndensedijk te bereiken. Ook de bewoners kunnen soms niet thuis ko-
men of van huis wegrijden. Een oplossing zou kunnen zijn om de dijk tijdens lange weekenden en in 
de vakantieperiode doodlopend te maken tussen 10.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur ’s middags. Tot 
10.00 uur kan iedereen dan vrij rijden, de melkwagens kunnen weg en de mensen die naar hun werk 
willen gaan kunnen weg. Na 16.00 uur is het rustig en kan dan ook alles weer open zijn. Er zijn ver-
schillende manieren om dit te bewerkstelligen. Voordat de brug opengaat wordt aan beide kanten ge-
bruik gemaakt van hefbomen. Deze elektrische hefbomen worden bediend door de sluiswachter. De 
bediening vindt plaats naast de brug en dus ook naast de hefbomen. Als men op gezette tijden in de 
zomervakantie en de lange weekends, als het altijd druk is, de hefbomen omlaag zou laten, dan kost 
dat niets en is de weg automatisch doodlopend. Daar komt bij dat fietsers en wandelaars wel gewoon 
hun weg kunnen vervolgen. 
Een ander alternatief is om in drukke perioden met behoud van het principe van bestemmingsverkeer 
een regeling voor eenrichtingsverkeer in te stellen. Dat is ook een eenvoudige oplossing. Het is geen 
ideale oplossing, want zoals gezegd: niemand houdt zich aan het uitsluitend toestaan van bestem-
mingsverkeer. Het zou echter misschien wat ontlasting kunnen geven. 
Destijds is voorgesteld een elektrisch beweegbare paal bij de weg te installeren. Het college vond de-
ze oplossing echter te kostbaar. Ik weet niet of het college nog steeds die mening is toegedaan. Het is 
mij bekend dat op verschillende plaatsen in de gemeente Stichtse Vecht wel elektrische palen aanwe-
zig zijn; deze schijnen goed te functioneren. 
Het komt regelmatig voor dat vrachtwagenbestuurders, komende van de Bloklaan, de bocht bij de 
brug aan de sluis niet kunnen maken en dat men derhalve verplicht is het hele stuk achteruit te rijden 
om er dan via de Nieuwersluis op te rijden. Ook hiervoor zou eenrichtingsverkeer soulaas kunnen bie-
den. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Het verhaal van de heer d’Hollosy is bekend. Als 
wethouder Water heb ik dit probleem meer vanaf het water gezien dan vanaf de weg. Het is heel ver-
standig dat wij eens om de tafel gaan zitten en de problematiek ter plaatse bekijken met iemand van 
de afdeling Verkeer die daarbij aanwezig is. De heer d’Hollosy reikt al veel oplossingen aan. De mo-
gelijkheden daarvan moeten worden bekeken. Ik erken echter dat het op drukke dagen heel erg druk 
is op de Mijndensedijk. Bij dezen nodig ik de heer d’Hollosy uit om rond de tafel te gaan zitten. 
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Wethouder Pieter de Groene: Ja. 
 
Antoine d’Hollosy: Akkoord. Hartelijk dank. 
 
De voorzitter: De wethouder komt bij u langs. De volgende inspreker is de heer Van Rossum. 
 
Pim van Rossum: Mevrouw de voorzitter. Op 12 april heeft de rechter bepaald dat de gemeente 
Stichtse Vecht direct eetcafé De Koetsier in Loenen aan de Vecht om 22.00 uur mag laten sluiten voor 
een periode van vier weken, als sanctie voor het meerdere malen negeren van de sluitingstijden en –
 volgens mij de belangrijkste reden – de overlast van bezoekers voor de omwonenden. Ik begrijp dat 
een ondernemer die zich niet aan de regels houdt een sanctie tegemoet kan zien. Ik vind dat zeer te-
recht. Ik verzoek het college van burgemeester en wethouders echter met klem om passende maatre-
gelen te bedenken die uitsluitend de ondernemers straffen, zoals een geldboete. De bezoekers van 
het eetcafé, die er niets aan konden doen, moeten daarmee dus niet worden gestraft. Deze sanctie is 
namelijk een slechte zaak voor veel jongeren in Loenen; zij gaan nu op straat hangen. Er is in ons 
mooie dorp al zo weinig te doen voor jongeren. Daarom ben ik hier vanavond. Niet om de belangen 
van een café of wat dan ook te verdedigen, maar om op te komen voor de Loenense jongeren. Van-
avond zie ik ook heel veel jongeren achter mij. Ik ben blij dat zij er zijn. Het is lastig en het raakt heel 
veel mensen. 
De raad gaat natuurlijk niet over het punt van handhaving. Ik wilde dit punt echter toch onder de aan-
dacht van het college brengen. Deze handhaving heeft namelijk wel gevolgen voor de samenleving en 
daar gaat de raad natuurlijk wel over. 
 
Ik zal de situatie van de uitgaansgelegenheden in Loenen voor u schetsen. In Loenen zijn er drie 
kroegen: Pamukkale, waar weinig jongeren komen en het erg klein is, De Heeren, maar daar richt 
men zich meer op een wat ouder publiek en daarnaast De Koetsier, waar men als enige kroeg wel 
jongeren binnenlaat die één drankje op een avond bestellen en die daardoor dus niet op straat han-
gen, maar binnen zitten. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog Gemuda, het jongerencentrum dat hier 
dichtbij gevestigd is. Daar is het ook erg klein. Gemuda wordt voornamelijk door een redelijk jonge 
groep bezocht, voor wie het lastiger is om een kroeg binnen te komen. Sommigen van hen gaan later 
nog naar De Koetsier. Daarnaast is Gemuda niet tot 02.00 uur open. Kortom: De Koetsier is echt een 
plek waar zo’n 60 tot 100 jongeren regelmatig komen. 
 
De directe dan wel indirecte gevolgen van deze naar mijn mening onjuiste sanctie waren in de afgelo-
pen twee weken al te zien. Er waren vechtpartijen met 65 mensen op de Straatweg, er vonden vernie-
lingen plaats en er was sprake van veel lawaai op plekken waar het normaal gesproken rustiger is. Ik 
vraag mij af of de raad de komende twee weekeinden – waarbij ik nog opmerk dat het dan Feestweek 
Loenen is en jongeren ook doordeweeks tot laat op straat kunnen hangen – nog meer incidenten te-
gemoet wil zien. Voor het ingaan van de sanctie was het rustiger, mede doordat De Koetsier al sinds 2 
maart beveiliging in dienst had om op vrijdag en zaterdag de rust te bewaren. 
 
Graag zou ik en zouden velen met mij in de zaal, alsmede de jongeren die hier helaas niet aanwezig 
konden zijn, willen dat de raad opschiet met het harmoniseren van de sluitingstijden van de horeca in 
onze gemeente. Zoals in Maarssen-Dorp al blijkt, verdwijnen veel problemen als jongeren tot bijvoor-
beeld 04.00 uur binnen zouden mogen zitten in drie cafés. Ik weet niet of dat de ideale oplossing is, 
maar het is aan de raad om dat later te bepalen. In elk geval gaan er dan na sluitingstijd minder jonge-
ren in één keer de straat op. Velen zullen namelijk al veel eerder naar huis gaan om lekker op bed te 
gaan liggen. De kans op overlast, in welke vorm dan ook, neemt dan af. De overlast die er is, dient 
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zeker aangepakt te worden. Hopelijk kunt u dit echter combineren met maatregelen die het voor jon-
geren weer leuker maken in Loenen. Met hard straffen zorgt u voor een negatieve vicieuze cirkel, met 
alle gevolgen van dien. 
Ik hoop op een reactie uit de raad en dank u voor uw aandacht, mede namens de vele jongeren die 
hier aanwezig zijn. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik richt mij nu tot de inspreker. Beste Pim, het siert je dat je hier 
inspreekt en opkomt voor de jongeren. Wij van de fractie van Het Vechtse Verbond hebben de jonge-
ren hoog in het vaandel staan. Hier is echter iets anders aan de hand. Bij de vorige uitbaatster was er 
zelden of nooit sprake van problemen. Zij bleef erbij, tot de laatste jongeren weg waren, waar ze dan 
ook naartoe gingen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Hoek, het is het inspreekrecht. Wij gaan dan niet hele verhandelingen houden. 
U mag alleen nog een vraag stellen aan de inspreker. Die stelregel hanteer ik altijd. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Dan wil ik graag de volgende vraag stellen. Wat vindt de heer 
Van Rossum ervan dat de jongeren nadat zij De Koetsier hebben verlaten, allerlei vernielingen aan-
richten aan de woningen van de omwonenden, zoals het er af trekken van regenpijpen, het beschadi-
gen van dakgoten en het bekladden van muren. Wat vindt hij ervan dat als dreigement wordt gehan-
teerd dat als wij als bestuurders De Koetsier niet open laten zijn, er nog meer vechtpartijen zullen 
gaan plaatsvinden? Wij ervaren dat als een chantagemiddel. Wat vindt de heer Van Rossum ervan 
dat de uitbater van De Koetsier zijn verantwoordelijkheden niet neemt of misschien wel niet kent, 
waardoor de jongeren nu de dupe zijn van deze maatregel? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik bedank de insprekers voor hun komst. Ik heb voorals-
nog een tweetal vragen. 
1. Ik hoorde de inspreker zeggen dat er een jongerencentrum is, maar dat ze daar bijna nooit naar-

toe gaan omdat daar de jonge jeugd zit. Wat zou de gemeente moeten doen om die jongerencen-
tra wel interessant te maken? In Maarssen zijn we ermee bezig, maar ik ken de situatie in Loenen 
nog niet. 

2. Deze vraag is meer gericht aan het college. Ik kan mij herinneren dat er voor de verkiezingen een 
debat is gehouden in Loenen. Daar ging het over de horeca. Alle aanwezige partijen waren het 
ermee eens dat de harmonisatie van de horecasluitingstijden spoedig zou beginnen. Alle partijen 
waren het er ook over eens dat het naar het Maarssense model toe moest. Ik was dus eigenlijk al 
van mening dat het college het gedaan zou hebben, want zo moeilijk is het natuurlijk niet om zo-
iets uit te vaardigen. Ik las dat er een boete is opgelegd, omdat het 02.15 was. Toen dacht ik: 
02.15 uur? Dan beginnen wij pas in Maarssen. Ik vind het raar van het college dat zo’n klein iets 
nog niet geharmoniseerd is. Kan het college dit met terugwerkende kracht alsnog realiseren? 

 
Interruptie: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt heeft het over alle partijen. Het ging echter 
om de grote meerderheid in het verkiezingsdebat. 
 
De voorzitter: Het woord is weer aan de heer Van Liempdt, want nogmaals: het gaat hier om het in-
spreken van inwoners. We gaan geen debat voeren en geen interrupties plaatsen. U mag alleen vra-
gen stellen. Ook gaan we hier niet allerlei nieuwe onderwerpen agenderen. Nu krijgen we namelijk 
debatten over heel andere dingen. Daarom mogen er alleen nog vragen worden gesteld aan de in-
sprekers. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. We hebben natuurlijk allemaal gelezen wat er in het afgelopen 
weekend is gebeurd. Dat doet mij toch wel denken aan het oude Maarssen. Ik wil toch de oproep van 
deze inspreker om zo snel mogelijk te komen tot een harmonisatie wel ondersteunen. Een geleidelijke 
leegloop van café’s leidt namelijk tot minder overlast. Dat hebben wij in Maarssen gemerkt. De fractie 
van Maarssen 2000 ondersteunt dus de oproep van de inspreker. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag van gelijke strekking als die van de heer 
Druppers. Ook wij stellen voor om snel tot harmonisatie over te gaan, maar wel in overleg met alle uit-
baters van de horeca in Stichtse Vecht. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik sluit mij aan bij de vragen van de heer Van Liempdt. Ik heb 
nog een derde vraag. Dat betreft de kwestie van de opstootjes. De suggestie van de inspreker is dat 
de opstootjes te maken hebben met het vroeger sluiten van de uitgaansgelegenheid. Klopt dat? 
 
De voorzitter: Misschien kan ik daarop, voordat ik de inspreker het woord geef, zelf een reactie geven 
in de rol van portefeuillehouder. Die opstootjes hadden daarmee niets te maken. Het is mooi dat de 
twee jongeren die daarbij afgelopen zaterdag betrokken zijn geweest naar het gemeentehuis zijn ge-
komen om hun excuses aan te bieden. Ik was helaas aanwezig op de begrafenis van een brand-
weerman, maar de heer Ploeg heeft hen als locoburgemeester ontvangen. Zij hebben een uitleg ge-
geven. Ook hadden wij al informatie gekregen van de politie. Zij hebben aangegeven dat de opstoot-
jes losstaan van de sluiting van De Koetsier. 
Ik heb u nog geïnformeerd over het belang van de sluiting van De Koetsier ’s avonds om 22.00 uur.  
Ik reageer nu ook maar gelijk even naar de inspreker. Natuurlijk begrijp ik het heel goed dat jongeren 
het naar hun zin willen hebben, ook in Loenen. Dat is misschien iets in relatie tot de jongerencentra 
waarnaar wij nog eens moeten kijken. Dat lijkt mij een heel goed punt. Wij moeten dat echter even los 
zien van deze handhavingskwestie. Daar waar u zelf ook aangeeft dat een ondernemer zich niet aan 
de afspraken houdt, gelden dit soort regels. Die moeten toegepast worden. Dat is in de eerste plaats 
omdat men zich gewoon aan de regels moet houden. Daar hecht deze raad ook aan. In de tweede 
plaats moeten ze worden toegepast in verband met de overlast voor omwonenden. 
 
Op een ander moment moeten wij terugkomen op de harmonisatie van de sluitingstijden. Dit is niet 
moment om een heel debat te voeren. Op een later moment wil ik daarover met u van gedachten wis-
selen, onder meer over de vraag of het nu zo verstandig is op die plek. De situatie in Maarssen en 
Breukelen is namelijk toch iets anders als die in Loenen, als wij kijken naar het gebied waar de hore-
cagelegenheden gevestigd zijn. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de consequenties 
voor de omwonenden. Het lijkt mij niet goed om hierover nu zomaar in de kantlijn te besluiten. Ik geef 
nu een reactie. Er kunnen geen interrupties plaatsvinden. Ik geef aan dat ik denk dat het goed is om 
daarover op een ander moment nog eens van gedachten te wisselen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het is een keiharde verkiezingsbelofte geweest van de 
grote meerderheid van de partijen. Hoe kunt u nu zeggen dat u dat niet gaat doen? 
 
De voorzitter: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik daarover graag een keer met u van 
gedachten wil wisselen. Ik geef nu het woord aan de heer Van Rossum. 
 
Pim van Rossum: Mevrouw de voorzitter. Ik heb meegeschreven. Corrigeert u mij als ik het verkeerd 
heb gedaan. Ik begin met een reactie op de woorden van mevrouw Hoek, waar ik een beetje van 
schrok. Niet iedere persoon die naar De Koetsier gaat is meteen verantwoordelijk voor de degene die 
de regenpijpen er bij u vanaf rukt. Dat wil ik graag gescheiden zien. Dat gebeurt ook door de jongeren 
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die naar De Heeren of Pamukkale gaan en ook door de jongeren die geen van de drie kroegen be-
zoeken. Ik zie daar geen enkel verband tussen. 
Daarnaast is dit ook niet bedoeld als chantage. Ik sta hier om het punt bij u onder de aandacht te 
brengen. Het is echt niet zo dat als u mij mijn zin niet geeft, wij er volgende week opnieuw staan om 
bij u de regenpijpen eraf te rukken. Dat is niet de insteek. Ik wil dat toch even duidelijk hebben naar u 
toe. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het is niet bij mij gebeurd, hoor. Het is gebeurd bij de omwonen-
den direct naast De Koetsier. 
 
Pim van Rossum: Mevrouw de voorzitter. Dan nog is het niet vast te stellen dat die jongeren dat daar 
allemaal hebben gedaan. Daarbij gaat het om een incident en daarover hoeven wij het verder niet te 
hebben. 
De heer Van Liempdt kwam met de vraag hoe het nu interessant kan worden gemaakt voor jongeren 
om naar Gemuda te gaan. Een afvaardiging van Gemuda is hier vandaag aanwezig. We zijn ermee 
bezig. Het is lastig om in een gelegenheid die altijd voor jongens en meiden van 15 jaar bedoeld is 
geweest ineens 18-, 19- en 20-jarigen naar binnen te krijgen. Dat kan niet in een maand veranderen. 
Als u daarvoor suggesties heeft, bent u van harte welkom om hierover mee te denken. 
Bedankt, fractie van Maarssen 2000. Wij ondersteunen hetgeen u zojuist naar voren bracht. Dat geldt 
ook voor de fractie van de VVD. 
Ik dank u voor uw aandacht. We hebben nog 2 uur om naar De Koetsier te gaan. Wij wensen u een 
heel fijne vergadering. 
 
De voorzitter: We zouden het wel heel leuk vinden als jullie nu blijven, zodat jullie nog iets kunnen 
meekrijgen van de politiek hier in de raadszaal. Dat is goed voor de contacten. Ik heb even gekeken 
daar de wethouder Jeugd, die graag met jullie in gesprek wil gaan over het jongerencentrum. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Uiteraard. Gemuda heeft een rijke historie in het 
Loenense. Wat ik uit dit historie heb meegekregen is dat uiteindelijk een oudere groep daar is overge-
bleven en dat de aansluiting met de jongere jeugd wat mislukt is. Ik ben heel blij dat in de afgelopen 
periode een groep jongeren het weer heeft opgepakt. Laten wij duidelijk zijn: het jongerencentrum 
Gemuda staat open voor iedereen, voor alle jongeren. Wij gaan de kansen benutten en wij zullen 
hierover in gesprek gaan. 
 
Pim van Rossum: Mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Ik denk echter dat wij de uitnodiging om langer 
te blijven helaas moeten afslaan. 
 
De voorzitter: Jammer, jammer, ik kon het natuurlijk proberen. 
 
Pim van Rossum: Als er een kratje Heineken komt, valt er misschien over te praten. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Is het dan misschien een goed voorstel dat een deel van de 
raad met de jongeren meegaat om te kijken hoe het er daar aan toe gaat? (Hilariteit) 
 
De voorzitter: Wat moet ik hierop als voorzitter nu antwoorden? Het klinkt best gezellig. Als wij van-
avond efficiënt vergaderen, dan kunnen wij het misschien nog redden om na de vergadering die kant 
op te gaan. Dat lijkt mij een goed voorstel. 
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Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. We kunnen de vergadering ook schorsen tot 22.00 uur. (Hilari-
teit) 
 
De voorzitter: Dat is ook een optie. Mijnheer Van Rossum, dank u wel. U heeft veel los gemaakt. Het 
woord is nu aan de derde inspreker, mevrouw Halbmeijer. 
 
Elly Halbmeijer: Mevrouw de voorzitter. Ik vind mijn onderwerp bijna een onbenullig onderwerp als ik 
de jeugd zo hoor. Ik zie wel dat het onderwerp ook in Loenen een hot item is. In Breukelen kennen wij 
soortgelijke situaties. Gelukkig mogen we daar dan nog tot 02.00 uur doorgaan. 
 
Mijn onderwerp betreft de harmonisatie van het parkeerbeleid in Breukelen en de rest van Stichtse 
Vecht. Ik sta hier namens de Winkeliersvereniging Breukelen om aan te geven wat wij ervan vinden. 
Toevallig heeft er net een algemene ledenvergadering plaatsgevonden, waarin de vraag aan de orde 
is geweest. Als wij kijken naar onze concurrentiepositie in Stichtse Vecht, dan zijn wij van mening dat 
ook wij, net als de andere winkelcentra, vrij parkeren zouden willen hebben met een blauwe zone. 
Daarbij zou dan een aantal open plekken voor winkeliers, omwonenden en eventueel het personeel 
van de winkels moeten worden gerealiseerd, zoals wij dat al kennen op de Hazeslinger en op de 
Markt. Bij de regulering via de blauwe zone zouden wij een differentiatie willen zien op de Kerkbrink, 
omdat het wel noodzakelijk is dat mensen daar om de beurt ook hun auto kwijt kunnen en niet twee 
uur of een hele dag kunnen blijven staan. Daar zou dan wellicht een andere termijn qua tijd aan kun-
nen worden verbonden, bijvoorbeeld een half uur. 
 
De voorzitter: Het onderwerp staat bij een later punt op de agenda. U mocht daar inspreken, maar u 
hebt een verjaardag. Daarom vroeg u of u aan het begin van de vergadering mocht inspreken. U weet 
dat wij het onderwerp later dus zullen bespreken. 
 
Elly Halbmeijer: Mevrouw de voorzitter. Ik weet het. Mijn collega, de heer Verzijlbergen, blijft eventueel 
wat langer aanwezig. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de inspreekster. In de vorige werk-
sessie is naar aanleiding van de motie die is ingediend door mijn partij en de fractie van Streekbelan-
gen door het college gezegd dat het betaald parkeren is ingevoerd omdat de winkeliers het zo graag 
zouden willen. Ik zie mevrouw Halbmeijer verbaasd kijken. Wij kijken ook verbaasd. 
 
Elly Halbmeijer: Mevrouw de voorzitter. Dat moet in 1995 zijn geweest. Toen was ik nog geen lid van 
de winkeliersvereniging. 
 
Frank van Liempdt: U kent de geschiedenis ook niet precies? 
 
Elly Halbmeijer: Nee. 
 
Frank van Liempdt: U bent ons nu vanavond helder komen vertellen dat de winkeliers het betaald par-
keren willen afschaffen. 
 
Elly Halbmeijer: Ja, of er moet overal betaald parkeren worden ingevoerd. Er moet dan op dat punt 
een harmonisatie door de hele gemeente plaatsvinden, maar liever niet. 
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De voorzitter: Wacht even, nu wordt het een debat. Dank u voor het antwoord op de vraag. 
 
Elly Halbmeijer: Mevrouw de voorzitter. Mag ik daaraan nog één ding toevoegen? Als het dan toch be-
taald parkeren moet blijven – ik begrijp dat daarmee veel geld gemoeid is en ik kan mij voorstellen dat 
de gemeente die inkomsten in de huidige financiële situatie niet zo graag kwijt wil –, kan een gedeelte 
van het bedrag dan besteed worden aan de verfraaiing van een aantal Breukelense zaken, zoals 
bloembakken en baskets of een aantal andere zaken die wij goed kunnen gebruiken? Ik geef het ter 
overweging mee. Of kan het geld worden gebruikt voor het afschaffen van de leges voor evenemen-
ten die wij organiseren, niet voor onszelf of voor commerciële doeleinden, zoals activiteiten rond Sin-
terklaas? 
 
De voorzitter: Dank u wel. Een fijne verjaardag nog. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter: Er is een motie ingediend door de heer Van Liempdt. Ik constateer dat iedereen verder 
akkoord gaat met de agenda. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de agenda hierna vast, met de 
aanvulling van de motie van de fractie van Groep Frank van Liempdt DVV. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 27 maart 2012. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van de openbare ver-
gadering van 27 maart 2012 ongewijzigd vast. 
 
5. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben vragen voor de wethouder Verkeer. Uit de 
contacten met onder meer de buurgemeente Utrecht en de wethouder zelf begrijpen wij dat het colle-
ge op regelmatige basis contact heeft met dorps- en wijkcommissies, belangenorganisaties en over-
heden, in verband met de ontwikkelingen rond de N201 en de NRU, de N230. Het gaat onder meer 
over de ideeën over verbreding van de N201, de opgehoogde opwaardering van het oostelijk deel van 
de NRU, de knip in de Verbindingsweg en de afwikkeling van verkeer uit Maarssenbroek naar de A2, 
met name in de richting van Den Bosch. De vragen van de fractie van het CDA zijn: 
1. Kan het college een kort overzicht geven van de meest recente ontwikkelingen omtrent deze 

vraagstukken? De fractie van het CDA heeft het gevoel dat de raad op dit punt, mede door de el-
kaar snel opvolgende feiten, een informatieachterstand heeft. 

2. Is het college het met ons eens dat de raad een belangrijke functie kan vervullen bij deze ontwik-
kelingen? 

3. Is het college bereid te kijken naar ideeën om geïnteresseerde raadsleden frequenter op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen? Om daarop een beetje vooruit te lopen: zou het college 
in dat kader openstaan voor het idee van een begeleidingscommissie, uiteraard naar het model 
van de participatiecommissie, zodat de raad beter de vinger aan de pols kan houden van deze 
ontwikkelingen? Voor de duidelijkheid: het gaat ons daarbij nadrukkelijk niet om het orgaan dat 
besluiten of adviezen voorbereidt of anderszins een verantwoordelijkheid bij de raad weghaalt, 
maar puur om een modus om de raadsleden die zich meer willen verdiepen in het onderwerp 
meer te betrekken bij de ontwikkelingen. 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. De eerste vraag ging om het verzoek om een 
overzicht van de recente activiteiten te geven. Dat zullen wij graag doen. Ik stel voor dat wij dat op 
schrift doen. U hebt het antwoord dan binnen een paar weken in huis. 
Voor wat betreft de elkaar snel opvolgende activiteiten is het correct dat de heer Veldhuijzen consta-
teert dat wij regelmatig met de bewonerscommissies, de Kamer van Koophandel, de ondernemers en 
het Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) om de tafel zitten om te spreken over de door hem ge-
noemde wegen. Van al deze gesprekken worden verslagen gemaakt. Als de heer Veldhuijzen dat 
wenst, kunnen wij die allemaal beschikbaar stellen via de griffie. 
Dan de suggestie om te komen tot een begeleidingscommissie. Uiteraard is dat aan de raad. Als de 
raad daar prijs op stelt, werken wij daaraan graag mee. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. In dat geval stel ik voor dat wij daar een voorzet voor doen 
en dat de raadsleden die geïnteresseerd zijn in het wat dieper ingaan op de materie zich daarbij aan-
sluiten. Wij zullen hierover stukken via de griffie rondsturen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Mijn vragen gaan over de handhaving in het kader van 
ruimtelijke ordening. 
Volgens de Woningwet is er een wettelijke verplichting dat het college de raad jaarlijks informeert over 
de handhaving van de bouwregelgeving. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er voor het jaar 2011 
geen vastgesteld beleid op basis waarvan de gemeente Stichtse Vecht handhavend kon optreden. Er 
is wel sprake van een geharmoniseerd document, waarin de prioriteiten voor 2011 zijn bepaald. Kort 
gezegd komt dat neer op veiligheid en gezondheid. Het jaar 2011 is, zo ik heb begrepen, voornamelijk 
benut voor het ontwikkelen van handhavingsbeleid en het handhavinguitvoeringsprogramma. Er is 
een schaarse capaciteit; dat begrijp ik ook nog. In 2011 zijn in totaal 42 handhavingszaken afgewik-
keld. Dat geeft nogal wat zorgen, zowel bij ons als bij medebestuurders, maar ook bij de burgers. 
Wanneer kunnen wij het handhavinguitvoeringsprogramma 2012 verwachten? Wanneer kunnen wij 
het handhavingsbeleid voor de jaren daarna verwachten? Wat staat er in die stukken? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Vorig jaar zijn wij veel bezig geweest met de herinde-
ling. Dat wil echter niet zeggen dat wij niets hebben gedaan aan handhaving. De heer Van der Kaaij 
noemde het aantal van 42 afgewikkelde zaken. Er zijn vorig jaar 103 processen-verbaal opgemaakt in 
het kader van de handhaving, waarbij de nadruk is gelegd op veiligheid, illegale bouw en gezondheid. 
Ik merk in elk geval niet aan mijn agenda dat er niet veel gebeurd is. Vorig jaar zijn wij behoorlijk bezig 
geweest met het opstellen van het handhavinguitvoeringsprogramma. Daarbij is de raad betrokken 
geweest in een informele werksessie om enige input te geven. Het handhavinguitvoeringsprogramma 
is inmiddels vastgesteld door het college en zal ter kennisname aan de werksessie en aan de raad 
worden verzonden. Ik begrijp nu dat u daarover graag wilt spreken met het college. Dat kan natuurlijk 
altijd, maar wel met de kanttekening dat het gaat om een bevoegdheid van het college. Uiteraard zijn 
wij echter altijd bereid hierover met u van gedachten te wisselen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Als ik het goed begrijp kunnen wij in de werksessie daar-
over spreken. Er is een actieve informatieplicht voor het college voor handhavingsvragen en handha-
vingsbeleid. Daar hebben wij niet zo veel van gezien. Dan heb ik het vooral over zaken van ruimtelijke 
ordening. Ik hoor nu dat er meer is gebeurd dan ik een week geleden teruggekoppeld kreeg vanuit de 
ambtelijke organisatie. Dat is mooi. De wethouder heeft gezegd dat het handhavinguitvoeringspro-
gramma ter kennisname aan de raad zal worden verzonden. Wellicht kan er verder worden gepraat 
over de rol van de raad. In de wandelgangen hoor ik dat daaraan behoefte bestaat. Wat mij betreft 
komt het onderwerp in de werksessie van juni aan de orde, waarbij het met name moet gaan over de 
ruimtelijke ordening en over de vragen hoe wij de controle verrichten, hoe wij de handhaving uitvoe-
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ren, wat de sancties zijn en wat de pakkans is. Nu overheerst namelijk toch heel erg het beeld dat de 
sancties laag zijn en dat de pakkans laag is. Ik vind in elk geval dat wij als gemeente iets moeten doen 
aan de beeldvorming. Daar kan de input van de werksessie het college bij helpen. Is de wethouder dat 
met mij eens? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik ben altijd blij met de input van de werksessie. Dat 
weet de heer Van der Kaaij van mij. Wij hebben al eerder om input gevraagd, bij de prioritering. 
Daarmee hebben wij rekening gehouden bij het opstellen van het handhavinguitvoeringsprogramma. 
Het is heel goed om van gedachten te wisselen over het handhavinguitvoeringsprogramma, waarbij 
we wel rekening moeten houden met een ieders rol en bevoegdheid daarin. Dat wil echter nog niet 
zeggen dat ik niet naar de heer Van der Kaaij zal luisteren. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Uiteraard zal ik mij beperken tot de kaderstellende rol in 
dit derde deel. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mag ik naar aanleiding van het antwoord nog een vraag stellen 
aan de wethouder? Hebben wij wel voldoende capaciteit voor handhaving, qua aantallen BOA’s en 
andere handhavers, om alles wat in het handhavinguitvoeringsprogramma staat werkelijk te handha-
ven? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Daarover gaan wij straks spreken in de werksessie. 
Even voor de helderheid: wij zullen altijd prioriteiten moeten stellen, want je hebt nooit genoeg hand-
havers tot je beschikking. 
 
De voorzitter: Ik stel vast dat wij het verzoek om dit onderwerp te agenderen voor de werksessie bij 
het presidium neerleggen. Naar aanleiding van de woorden van de insprekers doe ik daar nog het 
voorstel bij om nog eens over de harmonisatie van de sluitingstijden te spreken. Ik stel voor dat wij dat 
doen op basis van een memo, zodat u wat achtergrondinformatie en wat historie kent. Zullen wij dat 
punt ook een keer agenderen? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Waarom op basis van een memo en waarom niet op basis 
van een collegevoorstel. Het college dient namelijk voorstellen tot harmonisatie te doen. We willen 
gewoon een voorstel zien dat uitmondt in een raadsvoorstel. Het moet nu eenmaal gebeuren. 
 
De voorzitter: Een memo komt altijd van het college. Linksom of rechtsom: er komt een stuk van het 
college. Op basis daarvan zal het onderwerp worden geagendeerd. 
Wij vervolgen de agenda. Gaat iedereen akkoord met het behandelen van agendapunt 6? 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Sorry, ik had nog mondelinge vragen ingestuurd. 
 
De voorzitter: Dat is niet ontvangen door de griffie. De vragen zijn niet bekend bij de griffie en dus ook 
niet bij het college. Kunnen we er schriftelijke vragen van maken? 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Er zitten ook vragen bij die over het C-Fordt gaan. 
 
De voorzitter: Die vragen kunnen aan de orde komen als straks het onderwerp wordt behandeld. Dat 
lijkt mij dan handiger. Anders gaan wij het onderwerp twee keer behandelen. 
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Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Mag ik één punt dat niet over het C-Fordt gaat nu wel even aan 
de orde stellen? 
 
De voorzitter: Wanneer heeft u de vragen ingediend? Ze zijn namelijk niet ontvangen. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Dat was gistermorgen om 11.58 uur. (Hilariteit) 
Het is een simpele vraag. 
 
De voorzitter: U kunt een korte vraag stellen. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Kan de wethouder de raad informeren over de stand van zaken 
ten aanzien van het park dat gerealiseerd zou worden langs het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van 
de scheepswerf? Dat gaat voornamelijk om de 10 kV kabels), wie daarvoor financieel verantwoordelijk 
is en wanneer het project gereed is. Het antwoord hoeft niet nu direct te worden gegeven. 
 
De voorzitter: Het antwoord hoeft niet nu te worden gegeven, maar de vraag is of er een raadsinfor-
matiebrief kan worden uitgegeven. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Die raadsinformatiebrief zeg ik bij dezen toe. Op 
17 april is Stedin begonnen met het omleggen van de kabels. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ze hebben de boel weer dichtgegooid. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Dat hoop ik wel nadat die kabels er weer in zit-
ten. 
 
Dik van ’t Hof’: Dan moet u toch even bij uw organisatie te rade gaan. Men is begonnen en men … 
 
De voorzitter: Nee, dit gaan wij nu niet doen. Er komt informatie over. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestel-
de wijzen van afdoening. 
 
7. Gemeenschappelijk regeling PAUW-bedrijven. 
 
8. 1e wijziging legesverordening 2012. 
 
9. Initiatiefvoorstel D66 en Breukelen Beweegt over Kiss + Ride station Breukelen. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorstellen. 
 
10. Benoeming burgerlid mevrouw M. Hornman-Spaander (PvdA). 
 
De voorzitter: Het gaat hierbij voor ons om een bekende persoon. Naar goed gebruik zal ik de raad 
vragen of hij akkoord gaat met het voorstel. Meestal benoem ik de betreffende persoon en vraag ik u 
dat daarna. Iedereen gaat akkoord? Mooi. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik ken mevrouw Hornman nu zo lang, dat het een genoegen is 
om haar weer in ons midden op te nemen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik verzoek u toch om, als u in het vervolg weer zo’n lijst 
geeft met een overzicht van de burgerleden, in plaats van een streepje bij de Groep Frank van 
Liempdt DVV aan te geven dat het niet mag of dat het niet van toepassing is, of dat het reglement het 
verbiedt. Nu lijkt het namelijk net of ik de personen niet wil. 
 
De voorzitter: Wij gaan nu echter over tot het benoemen van iemand. Mevrouw Hornman, ik verzoek u 
te gaan staan. U legt de belofte af. De belofte luidt als volgt: 
 

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

 
Mevrouw Hornman: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter: Gefeliciteerd. Fijn je weer in ons midden te hebben. We hebben je gemist. (Applaus) 
Ik schors de vergadering voor enkele minuten, zodat u allen de gelegenheid hebt om mevrouw Horn-
man te feliciteren. 
 
Schorsing van 20.07 uur tot 20.11 uur. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. 
 
11. Benoeming plaatsvervangende voorzitters werksessies, mevrouw J.J. van Doesburgh en 

de heer C.P. van der Kaaij. 
 
De voorzitter: Mag dit bij acclamatie plaatsvinden? Ja? Akkoord, bij dezen. Dan wens ik zowel me-
vrouw Van Doesburgh als de heer Van der Kaaij heel veel succes. Het presidium is blij dat hier en 
daar de last een beetje verdeeld kan worden. 
 
12. Gemeentelijke bijdrage aan realisatie C-Fordt. 
 
De voorzitter: Ik begreep dat de heer Van Droogenbroeck hierover graag wil inspreken. Nee? Ak-
koord. Het is genoegzaam bekend hoe jullie hierin staan. Daarover kan geen misverstand bestaan. 
Het woord is nu aan de raad. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. De vragen die ik mondeling heb gesteld, noem ik aan het einde 
van mijn betoog. 
Mijn complimenten voor de initiatiefnemers voor het deze week door onze fractie ontvangen historisch 
perspectief van het C-Fordt. Het ziet er goed uit. Al het werk dat tot op heden door de initiatiefnemers 
is verricht vind ik heel erg lovenswaardig. Het is nu echter niet het juiste moment om financieel deze 
verplichtingen aan te gaan. Ik wil u attenderen op de gure wind die hier al cultureel is beginnen te 
waaien sinds de heroverweging en de bezuinigingen van enkele tonnen, met name voor de muziek-
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school, de bibliotheken en de kleine cultuurfestivals. Hoewel ook wij onderschrijven dat er bij deze in-
stellingen een evaluering en een professionalisering van denken moeten ontstaan, vinden wij dit toch 
niet passend. Laat staan wat de rijksoverheid volgend jaar nog meer op ons bordje legt. 
 
Het is nu moeilijk een beleid te ontdekken in deze portefeuille Cultuur. Er wordt van alles geschrapt of 
er gaat van alles geschrapt worden, met argumenten als marktconforme huur, zelfredzaamheid, bur-
gerparticipatie of sleutelgelden. Nu gaat u een prachtige vijver aanleggen om cultuur te kweken. Er is 
echter geen geld om de vissen erin te plaatsen, het water te verversen en er voer voor te kopen. Ver-
der is er sprake van een slechte bereikbaarheid voor alle inwoners van Stichtse Vecht. 
Uw raadsvoorstel trekt nu € 50.000,-- uit voor werkzaamheden voor een gewijzigde bestemming met 
de daarbij behorende onderzoeken en kosten. Deze kosten worden blijkbaar volgens een verklaring 
van de wethouder, die nu niet aanwezig is, betaald aan de Stichting Eigenaar en volgens het raads-
voorstel aan de Stichting C-Fordt. Ook komt er een bijdrage van € 10.000,-- voor een parkeerterrein, 
maar het is niet duidelijk waar dit parkeerterrein komt, hoe groot het terrein wordt en of het ook ge-
schikt is voor mindervaliden. Ook is niet duidelijk welke voorwaarden er nog meer aan verbonden zijn. 
 
Dan de argumenten. Volgens de conclusie van het college is dit initiatief voor het C-Fordt gebaseerd 
op een duurzaam sluitende begroting. Dat is nu juist wat deze oude stijl aangeeft. Er is sprake van 
een financieel gat met BTW en alle aannames die erin zitten. Het onderzoek onder studenten van Ny-
enrode ligt nog steeds niet op tafel. De wettelijke verplichting voor de gemeente om de cultuurhistori-
sche waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te waarborgen legt u vast. De provincie deed dit 
ook al niet. Wordt dit dan straks de kapstok om in de toekomst mee te blijven betalen? Leg dit neer bij 
de eigenaar of ga terug naar de provincie en laat die dan het bestemmingsplan opstellen. 
 
In het stuk staan enkele kanttekeningen. Een onafhankelijke deskundige heeft zijn twijfels op deze 
manier, omdat het college dit anders vertaalt. Had deze deskundige destijds een mondelinge toelich-
ting laten geven in de werksessie; dat zou beter zijn geweest. Dat gaat over het samenstellen van de 
audit. 
De financiën. De gemeente rekent zich van deze post van € 50.000,-- zelf € 26.000,-- toe voor het be-
stemmingplan en de extra uren voor ambtelijke begeleiding. Voor hoeveel uren à € 96,-- wordt dit dan 
begroot? 
Er blijft dan € 24.000,-- over. Voor welk deel van het project is dat geld bedoeld? Voor de Stichting C-
Fordt of toch weer voor de Stichting Beheer? In het stuk staat alleen maar iets over het toekomstig 
beheer. Dat is niet wat er tot op heden ligt. 
De risicoanalyses. Het is niet toegankelijk voor algemeen gebruik bij het afhaken van de gemeente. Is 
dit in het belang van de omwonenden?. 
Het is moeilijk om het beleid te ontdekken in deze portefeuille. Wij vinden het jammer dat het op deze 
manier is gepresenteerd. Het blijft een matig stuk. Wij zullen ons niet conformeren aan dit besluit. 
 
Dan zijn er nog mijn vragen, waarvan men ambtelijk vindt dat het gaat om politieke vragen. Zijn er nu 
al harde en schriftelijke toezeggingen van de provincie en de toekomstige eigenaar? Er is ambtelijke 
ondersteuning geweest bij dit project. Wat zijn de huidige criteria bij een subsidieaanvraag? Is dat de 
status van de rechtspersoon of de financiële haalbaarheid van het project? De wethouder meldt in het 
verslag van de werksessie dat Fort De Klop goed draait. Ze is nu niet aanwezig, maar ik wil graag van 
haar weten waarop zij dat baseert. Ik heb Fort De Klop gebeld, maar Fort De Klop heeft totaal andere 
activiteiten. 
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Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Misschien op uw mening. Dat was het. 
 
De voorzitter: Mevrouw Helling is afwezig. Dit was al langere tijd bekend, voordat wij wisten dat dit 
punt aan de orde kwam. Zij zal door  wethouder Verkroost worden vervangen. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. In de werksessies hebben wij uitgebreid gesproken 
over dit onderwerp. Wij hebben de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Door de ambtenaren is al 
genoeg tijd besteed aan het beantwoorden van al onze vragen. We moeten nu verdergaan. 
 
Het C-Fordt vraagt van ons een eenmalige bijdrage om een inwonersinitiatief voor een duurzaam cul-
tureel project te helpen realiseren. De gemeente is een kleine speler in dit project. Andere spelers, 
zoals de provincie en private partijen, nemen veel grotere financiële risico’s. De fractie van de VVD 
steunt dit raadsvoorstel dan ook van harte vanwege het cultureel ondernemerschap en omdat het ons 
DNA, het karakter van Stichtse Vecht, versterkt. Het verlicht onze wettelijke verplichting tot onderhoud 
van ons cultureel erfgoed. Het is iets voor alle inwoners van Stichtse Vecht. Wij zijn blij met zulke visi-
onaire inwoners. 
De financiële consequenties zijn te overzien. Daarover hebben wij uitgebreid gesproken. De fractie 
van de VVD deelt de zorgen van de andere partijen over de toekomst van Stichtse Vecht. Dat bete-
kent onzes inziens dat je des te meer de goede ideeën moet steunen en dat wij niet te veel tijd moe-
ten verliezen. Laat het C-Fordt-team doen waar het goed in is, met onze steun. Dan gaan wij weer 
verder met hetgeen waarvoor wij hier zitten. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. In het collegeprogramma staat dat het college er niet van uit-
gaat dat het vanzelfsprekend wordt gefinancierd. Ik heb niets gehoord over het financieren van andere 
cultuurzaken. Ik ben zeer benieuwd wanneer u stopt met het financieren. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. De heer Van ’t Hof heeft ook een collegeprogramma. Tij-
dens het opstellen van het collegeprogramma bestond dit cultuurinitiatief nog niet, dus daarvan kan 
geen sprake zijn. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik zit steeds met die bezuinigingen in mijn hoofd van 7,5% 
op al die welzijnsorganisaties, stichtingen, culturele clubs en voetbalverenigingen in Stichtse Vecht. Zij 
hebben 7,5% om hun oren gekregen. Hier gaan we, zonder een garantie, ruim € 100.000,-- in stop-
pen. 
 
In de werksessie is er vrij stevig over gesproken. Op tafel zie ik ook al een amendement liggen. Dat 
doet mij deugd. Het betreft een hypotheek, een soort garantie. Wij zouden van de wethouder die op 
vakantie is, of van het college, toch nog iets te horen krijgen over die hypotheek? In de werksessie is 
ook gezegd dat het voor het hele dorp zou zijn. Iedereen wil er graag naartoe. Er was een lijst met 100 
namen van verenigingen die daar graag naartoe zouden willen. Ik vroeg of men er vijf kon noemen. 
Dat deed men echter niet. Er is toen gevraagd of de lijst zou kunnen worden opgestuurd. Hierop werd 
bevestigend geantwoord. Ik heb echter nog geen lijst gezien. Ik denk dat niemand die lijst nog gezien 
heeft. In de betreffende werksessie is een aantal zaken toegezegd die absoluut nog niet zijn nageko-
men. Ik verzoek het college daar nu eerst eens op te reageren, voordat wij kunnen besluiten hoe wij 
nu verder moeten met dit C-Fordt. Voor alles wat wij als raad voorstellen of wat inwoners voorstellen 
moet een gedegen dekking aanwezig zijn, omdat de gemeente geld te kort heeft. Nu hoeft dat schijn-
baar ineens niet. In het amendement staat het woord 'boterzacht'. Ik ben dat met de fractie van D66 
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eens: het is boterzacht. Als raadslid dat zich met de inhoud bezighoudt, in plaats van met bevliegin-
gen, kun je op grond van deze informatie bijna niet voor dit voorstel zijn. 
Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden. Zonder de antwoorden en de toezeggingen in de werkses-
sie kunnen wij namelijk onmogelijk instemmen met dit voorstel. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. De fractie van ChristenUnie-SGP is van mening dat het hier gaat 
om een innoverend en uitdagend project, waarbij veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. We 
hebben bewondering voor het enthousiasme van de initiatiefnemers. Het vraagt heel veel energie van 
hen. 
De fractie van ChristenUnie-SGP zal over dit onderwerp verdeeld stemmen. Mijn college, de heer Van 
den Bosch, is vanwege principiële redenen tegen het voorstel. Dat betreft met name de zondagopen-
stelling. 
 
Er ligt nog een amendement. Wij zouden graag willen weten hoe het college daar tegenaan kijkt. Op 
zich hebben wij er niet zo veel problemen mee, maar wij denken dat het misschien voor andere subsi-
diënten, de grote private donoren en ook de provincie minder goed aanvaardbaar zou kunnen zijn. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben een amendement opgesteld. Ik zou graag willen 
weten wanneer ik gelegenheid krijg daarop een toelichting te geven. 
 
De voorzitter: Dat kan zo, in uw eerste termijn. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van Maarssen 2000 is wat teleurgesteld over 
hetgeen er na de werksessie is gebeurd. Er zijn toezeggingen gedaan om ons informatie te verschaf-
fen. Ik heb gevraagd of wij in het bezit gesteld kunnen worden van de conceptstatuten van de stichtin-
gen. Dat is allemaal niet gebeurd. Wij hebben na die werksessie helemaal niets gehoord. Dat maakt 
het voor mijn fractie straks ook moeilijk om ja te zeggen. Ik hoop dat dit college na de eerste termijn 
toch nog met een aantal antwoorden komt, waardoor het voor ons mogelijk wordt om hierover positief 
te besluiten. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Er is veel gezegd en er zijn veel vragen gesteld. Er is nog niet op 
alle vragen antwoord gekomen. De fractie van Het Vechtse Verbond heeft voldoende signalen afge-
geven dat wij ons zorgen maken over de financiële afrekening als het project mislukt. Het college 
heeft er vertrouwen in en zegt dat het wel goed komt. Wij willen het college dan wel het voordeel van 
de twijfel geven, maar ook niet meer dan dat. 
Wij betreuren het dat er geld uit de bestemmingsplannenpot van het voormalige Loenen wordt ge-
bruikt, terwijl … 
 
Ron Druppers: Mevrouw Hoek, de fractie van Maarssen 2000 probeert elke keer toch uit te gaan van 
Stichtse Vecht. Wij zijn wel een Maarssense partij, op dit moment nog met 17 stemmen uit de rest van 
Stichtse Vecht, maar wij hopen dat dat er bij de volgende verkiezingen meer zullen zijn. Laten we als-
jeblieft ophouden met het praten over potjes uit voormalige gemeenten. We zijn nu de gemeente 
Stichtse Vecht. De pot bestemmingsplangelden die voor Loenen bedoeld was betreft gelden voor be-
stemmingsplannen voor Stichtse Vecht. Laten we het alsjeblieft nu niet steeds hebben over oude pot-
jes uit oude gemeenten. We zijn de gemeente Stichtse Vecht. Laten wij ons ook zo gedragen. 
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Stichtse Vecht zijn. Het is natuurlijk wel zo, maar toch wil ik dit wel gezegd hebben. Wij zijn altijd zui-
nig geweest met ons geld. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat was in Maarssen niet anders. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb daar toch een andere indruk van, maar misschien kunnen 
wij het daar nog een keer over hebben in De Koetsier. 
 
De voorzitter: Dan hebt u nog ongeveer vijf kwartier. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik bedoel als De Koetsier weer open is na 22.00 uur. (Hilariteit) 
Particuliere initiatieven moeten gewaardeerd worden. Vandaar dat wij het voorstel toch sympathiek 
vinden. De fractie van Het Vechtse Verbond wenst de betrokkenen dan ook veel succes met het reali-
seren van het project. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat ook de provincie het fiat geeft om 
de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat is echter nog de vraag. Wij wensen de 
betrokkenen succes met het project. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. De bezwaren die ik hoor, kunnen naar mijn mening meteen 
worden opgevangen door het amendement dat de fractie van D66 indient. Het voorstel is om af te wij-
ken van het oorspronkelijk voorstel over de subsidieverlening en over te gaan tot het verstrekken van 
een lening. Dat getuigt van goed financieel beheer, voorkomt bij iedereen het gevoel dat een ander 
wordt voorgetrokken, schept geen precedenten – daarvan is een eerder voorstel sprake geweest – en 
het wekt geen enkele schijn van staatssteun. De gemeente zit als eerste aan tafel met de curator als 
het businessplan gaten zou vertonen en het onverhoopt zou mislukken Er is geen betere positie 
denkbaar als eerste hypotheekhouder. Het gerucht dat de mecenas de zekerheid zou kunnen verlan-
gen voor zijn bijdrage is echt te gek voor woorden. In dat geval heeft de gemeente niet te maken met 
een mecenas, maar met iemand met commerciële bijbedoelingen. Overigens zal de fractie van D66 
niet verhinderen dat aan welke geldschieter dan ook een twee of derde hypotheek wordt verleend, zo 
lang de gemeente maar de eerste is. 
 
Het argument dat ook na restauratie het fort niets waard zou zijn, is onjuist. Bovendien is dat irrele-
vant. Het gaat er namelijk om dat de gemeente van rechtswege, dus automatisch, inspraak krijgt bij 
een mogelijke deconfiture of een faillissement en de toekomstige bestemming kan sturen, ook wat be-
treft haar eigen input. 
De fractie van D66 moet er niet aan denken – dan kom ik bij het planologische onderdeel van de 
transactie – dat de bestemming cultureel en ontspanning alsdan met gemeentegeld tot een huis van 
plezier zou kunnen worden, zonder dat Stichtse Vecht daaraan iets kan doen. Andere partijen hebben 
hierover in het verleden gelijksoortige bedenkingen geuit. Daarom is de subsidieverstrekking onder 
hypothecaire zekerheid een ideaal civielrechtelijk sluitstuk voor de bestuurlijke ondersteuning van dit 
magistrale plan. 
Ik geef u nog een voorbeeld waarbij dat ook zo gebeurt. Het Nationaal Restauratiefonds in Amersfoort 
verstrekt leningen onder verband van eerste hypotheek. Die leningen hebben een minimale rente of 
een rente van 0% en kunnen het monument behoeden voor verval en hergebruik ervan faciliteren. Om 
die reden adviseer ik eenieder om in te stemmen met het amendement van de fractie van D66. 
 
Amendement A1 (D66): raadsvoorstel C-Fordt. 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 24 april 2012; 
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overwegende: 
• dat de gemeente Stichtse Vecht steun heeft toegezegd aan het streven/de burgerparticipatie van 

het C-Team om het cultureel erfgoed “Fort Tienhoven” te restaureren en om te vormen tot een 
autarkisch cultureel centrum; 

• dat het onder de huidige moeilijke financiële omstandigheden voor de gemeente Stichtse Vecht 
van belang is om met alle burgerinitiatieven met eenzelfde grote zorgvuldigheid om te gaan en 
om bestaande begrotingsposten en voorzieningen niet in de gevarenzone te brengen door steun-
verlening aan een nieuw initiatief, waarvan het succes nog moet blijken; 

• dat D66 het businessplan en de second opinion ‘boterzacht’ vindt wat betreft de haalbaarheid; 
• dat D66 van mening is dat de subsidiebijdragen en garanties van in totaal € 86.500,-- daarom niet 

in de vorm van giften en risicovolle garanties moeten worden verleend, maar in de vorm van een 
lening, gekoppeld aan een rentevrije eerste hypotheek op het fort. In geval van een faillissement 
zit de gemeente dan als eerste aan tafel met de curator om de toekomst van het fort bij te stellen 
en veilig te stellen; 

 
besluit: 
de gemeentelijke subsidie, inclusief het garantiebedrag, van maximaal € 86.500,-- te verlenen onder 
verlening door de aanstaande forteigenaar aan de gemeente van een rentevrije hypotheek eerste in 
rang voor eenzelfde bedrag. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb het amendement zojuist gelezen. De heer Rehbock 
heeft het heel helder vertaald. Ik ga er serieus over nadenken. Hoe hard is dit amendement voor de 
fractie van D66? 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Het is zeer hard. Wij vinden het een buitengewoon belangrijke 
inbreng. Ik laat echter even in het midden wat er gebeurt als de fractie van Groep Frank van Liempdt 
DVV daartegen zou zijn. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik moet het amendement nog 
even bestuderen, maar ik denk dat ik er wel voor kan zijn. Stel dat onverhoopt de meerderheid van de 
raad dit amendement afwijst, hoe hard is het dan nog voor de fractie van D66? Vindt D66 dan nog 
steeds dat het C-Fordt moet doorgaan of trekt D66 de steun ervoor dan in? 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben uiteraard nagedacht over deze gang van zaken 
omdat er een geldschieter is. Ik neem aan dat die man zich schriftelijk heeft verbonden en dat de pro-
vincie zegt dat zij zal restaureren. Dan is het voor ons primair van belang dat daar een gerestaureerd 
object staat. Als de gemeente haar geld wil weggooien aan een commercieel project en het niet zo be-
langrijk vindt daarbij een vinger in de pap te houden, dan zij het zo. Dan hebben wij echter in deze 
vergadering laten weten dat wij dat anders zien. 
 
Frank van Liempdt: Steunt u het voorstel dan wel? 
 
Jaap Rehbock: Wij steunen het voorstel wel. 
 
Frank van Liempdt: Dus is het amendement boterzacht. 
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Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Er is weer veel gezegd. Wij hebben al vaak onze steun voor 
het C-Fordt geuit. Ik vind alle negativiteit eromheen vergezocht. Het gaat om incidenteel geld. Natuur-
lijk gaat het om geld en is dat belangrijk. De locatie heeft echter ook een maatschappelijke waarde 
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voor Stichtse Vecht. Het kan mijns inziens een parel van de gemeente worden. Dat zeg ik namens de 
fractie van het CDA. Het weggooien van geld is echt een heel verkeerde terminologie. Volgens mij 
brengt het veel waarde naar de gemeente toe. Wij hopen dat de meeste raadsleden daar ook zo over 
zullen denken. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks staat positief tegenover het raadsvoorstel 
voor een gemeentelijke bijdrage aan de realisatie van het C-Fordt. Het gaat om een eenmalige bijdra-
ge en dus geen structurele bijdrage. De risico’s zijn, na uitvoerige bestudering van alle stukken, vol-
gens onze fractie te overzien. Natuurlijk zijn wij ook kritisch in deze tijd van bezuinigingen op natuur, 
cultuur, recreatie, et cetera. Dit duurzame cultuurinitiatief verdient volgens onze fractie dan ook de vol-
le bijdrage. Op het gebied van energie is het project zelfvoorzienend, autarkisch. Daarnaast blijft een 
belangrijk fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie behouden. 
 
Het amendement. Na de uitleg die ik daarover zojuist gehoord heb, kan ik daarover in eerste instantie 
wel positief zijn, omdat dit nog meer zekerheid biedt. Ik zou graag de mening van het college willen 
horen over dit amendement, voordat wij daarover een uitspraak doen. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Ondanks het feit dat wij dit project van het begin af aan een heel 
mooi en geweldig project vonden, stond de fractie van Streekbelangen daar eerst kritisch tegenover. 
In beide werksessies, maar ook daarna, hebben wij veel vragen gesteld. De antwoorden die wij daar-
op kregen, gevoegd bij de ontbindende voorwaarde die wordt genoemd in het raadsvoorstel, zijn voor 
ons voldoende om van harte te kunnen instemmen met dit voorstel. 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. In de werksessie hebben wij nadrukkelijk aangegeven 
heel positief te staan ten opzichte van dit plan. Wij denken dat het uitermate waardevol is voor Sticht-
se Vecht. Het versterkt de kwaliteiten die wij hebben. Daar streven wij naar. Wij zien vanavond ook 
geen argumenten om onze mening te gaan veranderen. 
Het voorliggende amendement lijkt ons waardevol. Het maakt echter voor ons niet heel veel uit. De 
fractie van Maarssen Natuurlijk! zal sowieso voor dit voorstel stemmen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Heden middag mocht ik aanwezig zijn op een conferentie 
van de SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte), het RO-plan voor de komende 30 jaar voor Ne-
derland. Zelfs daar komt de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorbij als een van de slechts twintig speer-
punten die in de komende twintig jaar van belang zijn voor Nederland. Wij hebben een deel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie in onze gemeente. Daar werd ook verteld dat men in de politieke arena 
geen ruzie moet maken over oplossingen. In feite zijn wij dat nu een beetje aan het doen. Er ligt een 
oplossing voor hoe wij met kernwaarden, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, moeten omgaan. Dat 
betreft onder meer de financieringsvorm. Als je in de politieke arena persé ruzie wilt maken en discus-
sies wilt voeren, doe dat dan over de kernwaarden en over criteria. Dan heb je het over de vraag waar 
wij nu eigenlijk staan als Stichtse Vecht en over de vragen wat Stichtse Vecht is en welke rol de bui-
tenplaatsen, de forten en de Nieuwe Hollandse Waterlinie spelen in het bestaan van Stichtse Vecht. 
Volgens mij krijgen wij dan een goede en nuttige discussie en dan niet over bijvoorbeeld financie-
ringsvormen. Dat laatste levert namelijk alleen maar negatieve energie op. Als raadslid zou je je daar-
in moeten onderdompelen. Ik heb ernstig het gevoel dat een aantal raadsleden dat nu nog tegen is, 
nog nooit op het fort is geweest en in het afgelopen weekend niet is gaan kijken. Zij hebben zich niet 
ondergedompeld in dat deel van wat Stichtse Vecht nu is. Ik moet meteen twee mensen excuseren: 
mevrouw Veneklaas en de heer Van Nieuwenhoven. Zij zijn wel gesignaleerd in de digitale wandel-
gangen. 
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Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij zijn deze raadsleden voor het initiatief. 
 
Cock van der Kaaij: Waarmee mijn stelling bewezen is. 
Kortom: er zouden meer mensen naar het fort moeten zijn gegaan om erachter te komen wat Stichtse 
Vecht is en waar wij als raadsleden voor staan. 
Het amendement is zeer te waarderen. Daarmee gaan de kernwaarden namelijk nog verder omhoog. 
De fractie van D66 stelt hier namelijk voor om naast het werk bij Maarsseveen ook een hypotheek te 
nemen op Fort Tienhoven. Dat wordt dan al het tweede fort dat de bemoeienis van deze gemeente-
raad krijgt. 
 
Jaap Rehbock: Dat is niet hetzelfde fort. 
 
Cock van der Kaaij: Er staat toch Fort Tienhoven, mijnheer Rehbock? 
 
Jaap Rehbock: Het is Fort Maarsseveen bij Tienhoven. 
 
Cock van der Kaaij: U bedoelt niet het Fort Tienhoven op de Nieuweweg? 
 
Jaap Rehbock: Ik bedoel in elk geval het C-Fordt, hoe u het ook noemen wilt. Dat maakt mij niet uit. 
 
Cock van der Kaaij: Sorry, ik dacht echt even dat u er een tweede fort bij wilde nemen. In dat geval 
steun ik het amendement niet. (Hilariteit) 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de gemeente Stichtse Vecht inderdaad heel blij moet 
zijn dergelijke forten in haar gemeente te hebben. Dat geeft natuurlijk ook een verplichting. Het is ech-
ter nog mooier als je in je gemeente mensen hebt die initiatieven nemen om het fort op een heel goe-
de en verantwoorde wijze te gaan gebruiken. Natuurlijk realiseren wij ons dat daaraan risico’s verbon-
den zijn. Natuurlijk moet je je als gemeente, in deze tijd waarin de mogelijkheden voor de toekomst 
voor bibliotheken en muziekscholen worden beperkt en je die zelfs hoort te beperken, afvragen of je 
met zo’n initiatief kunt meegaan. Toch meent de fractie van de PvdA dat wij geen appels met peren 
moeten vergelijken en dat wij zo’n kans – en ook wel een beetje een verplichting – moeten inkoppen. 
Wie anders zou zo’n initiatief zo goed onderbouwd hebben als deze groep? Dat werd later nog weer 
bevestigd door anderen. 
Voor wat betreft de risico’s is een mooie ketting gebouwd, waaruit blijkt dat de risico’s worden ge-
deeld, c.q. dat de risico’s bijna nihil zijn. Kortom: wij steunen het voorstel, zoals al eerder gezegd, van 
harte. Wij danken de initiatiefnemers voor het fantastische businessplan dat zij gebouwd hebben. 
 
Dan het amendement van de fractie van D66. Het lijkt mij een heel mooi juridisch verhaal. Ik begrijp 
echter niet helemaal de strekking ervan. Wij horen graag eerst de reactie van het college, des te meer 
daar het voorstel al eerder is gedaan door de fractie van D66. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat er 
voorafgaand aan het amendement al een voorstel van het college zou liggen om het zonder meer 
over te nemen. Misschien is er dus toch iets mee. Daarom wachten wij de reactie van het college af. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. De raad en de werksessies hebben in het afgelo-
pen halfjaar al veel gesproken over het C-Fordt en over het Fort Werk Maarsseveen . Vanavond wil ik 
u nog iets verder mee terugnemen in de geschiedenis. Niet in de ontstaansgeschiedenis van het fort 
en alle werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar in de recentere geschiedenis. Ongeveer 
tien jaar geleden hebben de betrokken ministeries, provincies en gemeenten waar de hele Nieuwe 
Hollandse Waterlinie doorheen loopt en waar de fortwerken en de groepsschuilplaatsen die gevestigd 
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zijn, in convenanten afgesproken dat zij gaan voor behoud door ontwikkeling en dat zij ervoor zouden 
zorgen dat dit mooie snoer, deze parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst 
komt en dat deze behouden wordt voor de toekomst. Zij hebben toen afgesproken dat deze lijn zicht-
baar wordt gemaakt en dat een aantal zaken worden gerealiseerd die niet allemaal hetzelfde moeten 
zijn. Ik kan mij uit die periode nog uitspraken herinneren van het kwaliteitsteam van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie dat er geen 100 pannenkoekenhuizen moeten komen in al die forten, maar dat 
vooral wordt gegaan voor diversiteit. Die afspraken zijn gemaakt tussen betrokken ministeries, provin-
cies en gemeenten. 
In de provincie Utrecht is er in die periode ook keihard aan gewerkt. Bij Fort Werk Maarsseveen heeft 
een en ander echter wat vertraging opgelopen door een aantal ontwikkelingen. Alle zaken konden niet 
gelijktijdig worden opgelost. Er zijn wel forten in de omgeving gerestaureerd en er zijn wel plannen 
gemaakt. Fort Werk Maarsseveen was de laatste op het lijstje. 
 
Tijden gingen veranderen. Subsidies werden minder. De provincie ging er minder geld aan besteden. 
Ik kan mij nog herinneren dat ongeveer een jaar geleden er bij de provincie stemmen opgingen dat 
men het Fort Werk Maarssevee wilde verkopen. De provincie is namelijk eigenaar. Men wilde een 
taxatie laten maken. Ik heb een bedrag zien staan dat het minstens € 800.000,-- tot € 1.000.000,-- zou 
kunnen opbrengen, maar dan moesten er kantoren en huizen gebouwd worden, et cetera. Het zijn 
ontwikkelingen die niet wenselijk zijn. Als die ontwikkelingen ongeveer een jaar geleden bij de provin-
cie op de rol stonden, dan vind ik het van klasse getuigen dat er mensen zijn, mensen in de gemeente 
Stichtse Vecht, maar vooral ook in het kader van het burgerinitiatief, die de schouders eronder zetten 
en die het tij willen keren. Zij gaan er alles aan doen om in het kader van de Nieuwe Hollandse Water-
linie dit fort te behouden en het een nieuwe eigentijdse functie te geven, waarbij men in staat is om de 
provincie om te buigen dat men het fort voor € 1,-- ter beschikking stelt en dat men zelfs geld beschik-
baar stelt voor het restaureren van het fort. Dit moet nog worden vastgesteld door de provincie. Van-
daar de ontbindende voorwaarde in het stuk. Dat hoort allemaal thuis in ons voorstel. Het is een 
beetje de discussie van de kip en het ei: wie gaat nu wanneer ja zeggen? 
 
De provincie staat er volkomen achter. Het burgerinitiatief staat er ook volkomen achter. Een particu-
lier zegt dat hij dit initiatief wil steunen. In deze tijd, waar er minder geld van de overheid beschikbaar 
komt en is, is dat een lovenswaardig initiatief, waarvan velen vanavond hebben gezegd dat dit moet 
worden ondersteund. Vervolgens wordt daaraan nog een traject van duurzaamheid gekoppeld, waar-
mee wij en de mensen van het fort prima kunnen scoren. Het fort wordt daarbij als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie een ‘unique selling point’ in het kader van duurzaamheid en cultureel 
ondernemerschap. Er zijn ontwikkelprogramma’s mogelijk. Dat zijn allemaal kansen die in het laatste 
halfjaar zijn gerealiseerd en georganiseerd. 
 
In het begin zei ik dat ministeries, provincies en gemeenten er samen de schouders onder zetten. Dat 
betekent voor een deel ook cofinanciering. De cofinanciering die in dit traject van de gemeente ge-
vraagd wordt, wordt niet alleen aan de gemeente Stichtse Vecht gevraagd. In dit geval wel, maar als 
het om een fort in Houten gaat, betaalt de gemeente Houten ook in cofinanciering mee. Dat was de 
afspraak die tien jaar geleden in convenanten met verschillende overheden is gemaakt. Als het erop 
aankomt, moet je nu gewoon zeggen dat wij dat toen hebben afgesproken en dat wij dat gaan realise-
ren. Als de gemeente Stichtse Vecht nu samen met die andere partijen, waarbij wij voor ongeveer 
€ 60.000,-- en € 25.000,-- en een zekerheidsstelling kunnen realiseren, dan hebben wij iets heel 
unieks gerealiseerd. Vervolgens komen wij in het kader van cultureel historisch erfgoed onze verplich-
tingen na om ervoor te zorgen dat er mooie dingen in deze omgeving en in onze gemeente blijven. Op 
die manier zorg je ervoor dat er iets geregeld wordt. 
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Er blijven nog een paar vragen openstaan. De heer Van ’t Hof vraag hoe het staat met de harde en 
schriftelijke toezeggingen. De ontbindende voorwaarde die in dit raadsvoorstel zit, zullen wij blijven 
hanteren. Ik heb het al eens gezegd en ik zal mij daarover straks nog een keer uitspreken. Het is de 
discussie van de kip en het ei. De provincie moet ook nog een besluit nemen. Wij gaan ervan uit dat 
iedereen die positieve besluiten neemt. Laat de gemeente Stichtse Vecht nu tonen dat zij hierin een 
positief besluit neemt. Die harde en schriftelijke toezeggingen komen er wel. Wij gaan ons geld niet 
beschikbaar stellen, want daarvoor heb je die clausule opgenomen. 
 
De rechtspersoon wordt binnenkort opgericht. Volgens onze subsidieverordeningen zullen wij uitslui-
tend geld overmaken aan de rechtspersoon als anderen dat ook doen. Zie daarvoor weer de ontbin-
dende voorwaarde. Wij kunnen ook toezeggen dat als de rechtspersonen zijn opgericht, wij de stuk-
ken daarvan voor u ter inzage zullen leggen.  
U hebt  geïnformeerd bij Fort aan De Klop hoe het zit. Het is een willekeurig voorbeeld, maar het is 
juist de bedoeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie om alle fortwerken een andere functie te ge-
ven. Zo wordt op dit fort een andere functie ingevuld, hetgeen een fantastisch plan is. 
 
De heer Van Liempdt stelde ook vragen. Ik noem nu voor de derde keer de kip en het ei discussie. Hij 
vroeg om een lijst met namen. In het verleden is geïnventariseerd wie er belangstelling zou hebben. 
Nu kan er gezegd worden: “Mijnheer Verkroost, nu gaat u een heel flauwe discussie aan”. Ik heb ook 
eens meegemaakt dat men vanuit Tienhoven zei: “We moeten allemaal met de bus naar Maarssen." 
Er wordt een enquête gehouden, het busje gaat rijden en niemand gaat mee. Dat wil niet zeggen dat 
die discussie hier ook van toepassing is. Op het moment dat je vraagt wie er eventueel belangstelling 
zou hebben, dan zeggen mensen: “Nou, ik heb misschien wel belangstelling. Ik zie wel kansen om in 
het fort een toneelvoorstelling te geven”. Of: “Ik zie wel kansen voor sport.” Geef deze stichting nu de 
kans. Wij staan er als college volledig achter. Vanuit de stichting gaat men, conform het plan van aan-
pak en het businessplan, aan de gang. Het businessplan is in de loop van de tijd bijgesteld. Het busi-
nessplan heeft een bepaalde datum. Ondertussen is er keihard doorgewerkt om de initiatieven verder 
uit te voeren. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Zo ken ik de wethouder weer. Het is een mooi politiek 
antwoord. Mijn vraag is echter: waar is die lijst met 100 namen? In de werksessie is door het college 
namelijk verklaard dat er een lijst is met 100 namen van geïnteresseerden. Er is toegezegd dat deze 
zou worden opgestuurd. Dan kan de wethouder zeggen dat er een bus vanuit Tienhoven reed en dat 
er niemand mee kwam, maar dat is een mooi verhaal. Het klopt overigens wel, maar dat maakt niet 
uit. Er is toegezegd dat de lijst zou worden opgestuurd. Ik heb gezegd: “Geef dan maar tien namen, 
dat is ook goed”. Dat is ook toegezegd. De collega van de wethouder is met vakantie, maar de wet-
houders spreken met één mond. Het college heeft gewoon de plicht om ons die lijst met 100 namen te 
geven. Anders moet de wethouder het niet toezeggen. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Mag ik een punt van orde maken? Naar mijn idee is die lijst he-
lemaal niet belangrijk. Natuurlijk komen er mensen om zich aan te sluiten bij het C-Fordt als het straks 
gereed is. Er zullen talloze mensen komen die zich daar willen vestigen of daar toneelvoorstellingen 
willen geven of daar andere dingen willen doen. Dat is helemaal geen probleem. De heer Van Liempdt 
hoeft er niet bang voor te zijn dat die lijst er niet komt; die lijst komt er wel. Er zit natuurlijk een maar 
aan, en dat was een beetje het probleem bij het businessplan, namelijk de vraag wat de mensen gaan 
betalen. Als men laag begint bij het C-Fordt, kan dat een heel goede aanloop zijn. Ik denk dat de ex-
ploitatie in de eerste jaren niet sluitend zal zijn. Als de crisis echter voorbij is – dat zal na twee of drie 
jaar zijn – dan is het probleem opgelost. In het Catshuis weten ze dat nog niet, maar dan is er iets 
prachtigs dat aan iedereen kan worden aangeboden. Ik ben helemaal niet benieuwd naar die lijst. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik zie de pers al schrijven over informatie die wij nog niet 
hebben. Ik ben blij dat u zo geïnformeerd bent. Ik vind die lijst wel van belang en ik vind een toezeg-
ging van belang. 
 
De voorzitter: De heer Verkroost geeft een antwoord. Ik stel voor dat hij daarna kort zijn betoog af-
maakt. Dan bekijken we of er nog open eindjes zijn in een tweede ronde. Daarna kunnen wij stem-
men. Er is al veel gewisseld over dit onderwerp. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Ik tover die lijst hier vanavond niet tevoorschijn. U 
kent mij ook niet als tovenaar. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat is flauw gezegd. Ik pak het niet zo op. Ik heb namelijk 
nog naar de griffie gemaild en de griffie heeft mijn mail doorgestuurd. De griffie heeft mij teruggemaild 
dat de lijst naar aanleiding van de werksessie eraan komt. Dan kan de wethouder niet zeggen dat hij 
hem vanavond niet tevoorschijn kan toveren. Een toezegging is een toezegging. 
 
De voorzitter: Uw punt is helder. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Ik kan de lijst hier vanavond niet op tafel leggen. 
Laat dat helder zijn. 
De heer Druppers stelde een vraag over de conceptstatuten. Daarover heb ik zojuist een toezegging 
gedaan. Dat heb ik aangegeven. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wat heeft de wethouder dan aangegeven? Dat is mij namelijk 
even ontgaan. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Ik heb aangegeven, toen ik antwoordde op een 
vraag van de heer Van ’t Hof over onder meer de status van de rechtspersoon, dat als de stukken 
voor de oprichting getekend en af zijn, deze voor de raad ter inzage gelegd zullen worden. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat was echter niet de vraag tijdens de werksessie. Die vraag 
was of de raad de beschikking kan krijgen over de conceptstatuten. De statuten zouden namelijk op 5 
mei gepasseerd worden bij de notaris. Tien dagen daarvoor vonden wij dat als wij er in de raad over 
gaan besluiten, de conceptstatuten beschikbaar zouden moeten zijn. Wij zouden daarvan graag ken-
nis hebben genomen. 
 
De voorzitter: Ze liggen hier nu. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Mijn informatie is dat die er niet zijn. Vandaar dat 
ik in antwoord op de vraag van de heer Van ’t Hof heb toegezegd dat op het moment dat de statuten 
er zijn, wij deze ter inzage zullen leggen. In datzelfde antwoord heb ik ook gezegd dat als wij een sub-
sidie verlenen, wij dat alleen doen aan rechtspersonen. Verder is er de ontbindende voorwaarde in 
geval anderen niet meedoen. De rechtspersoon moet dus opgericht zijn en bekend zijn bij de gemeen-
te. Dat komt vanzelf naar ons toe. Tot die tijd ondernemen wij daarin geen stappen. 
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Dan het amendement van de fractie van D66. De heer Rehbock stelt voor geen subsidie te verlenen, 
maar er een lening van te maken. Wij hebben altijd gesproken over een prestatiesubsidie. Dat wil 
zeggen dat er een prestatie voor geleverd moet worden. Prestatie 1 is dat wij de subsidie verlenen 
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voor alle zaken die te maken hebben met de bestemmingsplanwijzigingen en de onderzoeken die 
daarvoor nodig zijn. Een andere prestatie is dat er een parkeerplaats moet worden aangelegd. Dat zijn 
heel duidelijke zaken die moeten worden gerealiseerd en die ook toetsbaar zijn. Het college is van 
mening dat het dan niet gepast is om te zeggen dat men bij een prestatiesubsidie een recht van hypo-
theek gevestigd moet worden. Dat staat ook niet in de reglementen van de prestatiesubsidies zoals wij 
die nu toepassen. Het college wijst het amendement van de fractie van D66, dat voorstelt de subsidie 
te wijzigen in een lening, onder meer om die reden af. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Waarom heeft de wethouder in eerste instantie gezegd dat die 
subsidieverlening onder verlening van het recht van onderpand zou plaatsvinden? Daarvan is hij ken-
nelijk afgestapt en daarvoor heeft hij redenen gehad. Het eerste voorstel luidde dat er geld beschik-
baar zou worden gesteld tegen onderpand. Toen heb ik gezegd dat onderpand bij onroerende zaken 
niet mogelijk is en dat het dan een hypotheek wordt. Waarom is hij daarvan afgestapt? 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat de wethouder antwoord geeft op deze vraag. Daarna gaan we verder 
met de tweede termijn. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij ging dat over de discussie over het 
afgeven van een gemeentegarantie. Dat kan ik mij zo herinneren uit de stukken. In dat geval zou het 
recht van onderpand gevraagd worden. 
 
Jaap Rehbock: U geeft nog steeds gemeentegaranties. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Mag ik even interrumperen? 
 
De voorzitter: Ik begin nu aan de tweede termijn. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Het gaat echter over dit punt. Ik heb een vraag gesteld, die door 
de wethouder schriftelijk is beantwoord. Die vraag luidde: "Welke zekerheden zijn er voor de garantie-
stelling." Het antwoord luidde: "Het voorliggende voorstel gaat uit van een garantstelling zonder ze-
kerheid. Naar aanleiding van de werksessie van gisteravond wordt als mogelijkheid onderzocht om 
een bijdrage in de vorm van een geldlening met het vestigen van recht van hypotheek te realiseren." 
Dat hoor ik nu echter niet terug. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Dat komt omdat wij geen gebruik gaan maken van 
het recht van hypotheek. Het college heeft afgewogen hetgeen in de werksessie is besproken. Daarna 
is besloten bij de oude afspraken en de oude intenties te blijven. Wij gaan over tot een prestatiesubsi-
dieverlening. Voor het college is dat voldoende. De bedragen zijn hetzelfde gebleven. Het is voor ons 
voldoende, omdat wij vinden dat wij als gemeente, ook in deze tijd, een oude afspraak moeten nako-
men, namelijk dat wij er allemaal in Nederland voor gaan zorgen om de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
nieuwe allure te geven. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik heb hierover nog één vraag. Als wij een raadsvoorstel krij-
gen, moet de tekst in het voorstel correct zijn. Zijn het college en de portefeuillehouder met mij van 
mening dat als wij geen garantie meer vragen op pagina 3 onder het kopje Risico’s, de regels 7 en 8, 
waar staat: “Dit risico wordt tot aanvaardbare proporties teruggebracht door de aan de garantstelling 
verbonden voorwaarden. Het risico is echter nooit geheel uit te sluiten.” geschrapt moeten worden, 
omdat wij geen garantie of onderpand vragen? Het risico is dus gewoon 100% van de garantstelling. 
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Die wordt nergens door teruggebracht, want wij vragen geen onderpand meer. Deze regels horen 
daarom volgens mij niet meer in het raadsvoorstel thuis. 
 
De voorzitter: Dat wordt even bekeken. Zijn er nog anderen die in tweede termijn willen reageren? 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Bij mijn schriftelijke vragen heb ik gevraagd hoe het zit met de 
omzetbelasting. Dit zou worden uitgezocht. Ik kreeg als antwoord: "Er moet bij de start duidelijkheid 
zijn over het kunnen berekenen van de BTW." Mijn vraag is nu: is dat nu duidelijk? 
 
In het onderzoek van de auditcommissie staat dat de gemeente inzage heeft gehad in de kostenon-
derbouwing. Als antwoord kreeg ik dat de formulering voor rekening komt van de auditor. Er liggen 
enkele vroegere rapporten, waarin bedragen worden genoemd zoals die nu worden genoemd in het 
businessplan. De gemeente heeft hierin inzage gehad, zonder zich hierin verder te verdiepen. Het 
minste is toch dat we mogen verwachten dat de gemeente zich erin verdiept? Het college zegt dus 
gewoon dat iemand anders een rapport schrijft en dat het zich daarin niet verdiept. 
Ik kom terug op mijn vraag. Wat zijn de criteria om subsidie te verlenen? We spreken wel over een 
rechtspersoon waarvan de wethouder heeft toegezegd dat de statuten er zouden zijn. Dat is dus niet 
zo. Is de financiële haalbaarheid van een project een van de criteria om subsidie te verlenen? 
 
De wethouder sprak over de prestatiesubsidie. Een gedeelte van die subsidie gaat weer terug naar de 
gemeente. Dat is een rare constructie om het te berekenen. Eerst wordt het bedrag gegeven en dan 
wordt er een bedrag teruggevraagd. Er blijft een bedrag van € 26.000,-- over. Daar staat geen enkele 
prestatie tegenover. De wethouder noemt de prestatiesubsidie, maar helaas is dat maar voor een ge-
deelte. 
Er wordt door veel fracties alleen maar gefocust op het onderzoek naar de rol van het fort. Het gaat 
hier echter eigenlijk om cultuur. Dat is ondergeschikt gemaakt. De provincie had het gebouw in een 
goede staat moeten houden. Of de provincie dit doet of een andere stichting, of bijvoorbeeld Staats-
bosbeheer, maakt niet uit, want er wordt dan wel omgekeken naar het gebouw. Het geld gaat hier 
echter niet naar het gebouw. 
Verder is ook het volgende niet uitgelegd. De wethouder zegt dat het geld naar de stichting/eigenaar 
gaat. In dit raadsvoorstel staat echter dat het geld naar het C-Fordt gaat. Het is een beetje onduidelijk. 
 
Jaap Rehbock: Mijnheer Van ’t Hof, alle problemen zijn toch opgelost als u het in de vorm van een le-
ning doet? Dan zien wij wel waar het schip strandt, als het strandt. 
 
Dik van ’t Hof: Dat ben ik met u eens. Het gaat mij echter om de manier van beantwoording die ge-
woon blijft hangen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De heer Rehbock zegt dat terecht, maar als je een beetje 
rondkijkt en politiek gevoel hebt, dan weet je dat zijn amendement het niet gaat halen. De vragen van 
de heer Van ’t Hof zijn meer dan relevant. Die zouden ook voor de fractie van D66 relevant moeten 
zijn. 
 
De voorzitter: Ik kijk even rond. We hebben hierover inmiddels zo vaak en zo veel over gesproken dat 
het goed is om over te gaan tot een afronding, aangezien redelijk helder is hoe u er allemaal in staat. 
Ik denk niet dat u nader tot elkaar gaat komen. Ik geef het woord aan de wethouder. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik moet deze opmerking echter toch gemaakt hebben. De 
wethouder heeft een gloedvol betoog gehouden over wat wij moeten doen. Het gaat om oude afspra-
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ken. Daar heb ik iets mee. Daarmee heeft de wethouder wel een punt. Als hij echter echt die mening 
is toegedaan over oude afspraken, dan had hij ook aan zijn oude afspraak over Maarssen On Ice 
moeten denken. Laat de wethouder dat nu eens meenemen. 
 
De voorzitter: Dan nu tot slot de wethouder. Daarna ga ik over tot stemming. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. De heer Van ’t Hof komt terug op een aantal vra-
gen die in de werksessie aan de orde zijn geweest. In deze raad moet je je werkelijk afvragen of wij 
ons nu moeten bezighouden met de omzetbelasting en dergelijke. Dat zijn kwesties waarvan je kunt 
zeggen dat ze in de businesscases en in andere stukken staan, maar dat komt omdat u ernaar ge-
vraagd hebt. Dit zijn echter zaken die uiteindelijk op het bord van de stichting liggen. De stichting moet 
dit regelen met de Belastingdienst. De stichting is ‘in charge’ om dat verder te regelen en zich hierin te 
verdiepen. 
Vervolgens wordt gevraagd naar de criteria voor de subsidies. Dat zijn de criteria die in de verorde-
ning en de uitwerking daarvan staan vermeld. Het moet gaan om een rechtspersoon en er moet iets 
tegenover staan. 
Er is gezegd dat het geld teruggaat naar de gemeente. Wij zeggen dat het geld onder meer als volgt 
beschikbaar wordt gesteld. Het bedrag van € 26.000,-- is minimaal voor alle onderzoeken die moeten 
worden verricht in het kader van het bestemmingsplan. Dat bedrag wordt nu zo ingeschat. Veelal ko-
men dat soort onderzoeken op een hoger bedrag uit. Als gemeente geven wij eenmalig subsidie voor 
het C-Fordt. Daarbij wordt aangegeven dat men morgen of volgend jaar niet meer moet terugkomen 
omdat een en ander niet lukt. De raad en het college moeten blij zijn dat er initiatiefnemers zijn, uit het 
burgerinitiatief of vanuit particulieren, die de schouders eronder zetten en er iets moois van gaan ma-
ken. Zij willen ervoor zorgen dat wij in deze gemeente iets krijgen waarop wij allemaal trots kunnen 
zijn. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. U heeft mij niet horen zeggen dat ik het geen goed initiatief 
vindt. 
 
De voorzitter: We zijn nu alles drie keer aan het uitpluizen. Ik wil overgaan tot een afronding. Er staat 
namelijk nog een aantal andere onderwerpen op de agenda. De initiatiefnemers willen wel graag de 
ontknoping horen. Ik breng nu het amendement van de fractie van D66 in stemming en vervolgens het 
voorstel. 
 
De raad verwerpt het amendement A1 bij handopsteken. Voor het amendement hebben gestemd de 
fracties van Maarssen 2000, PvdA, D66, Het Vechtse Verbond, Breukelen Beweegt en Groep Frank 
van Liempdt DVV.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. Als het amendement zou zijn aange-
nomen, dan zouden wij voor het voorstel zijn geweest. Wij zijn het met de fractie van D66 eens dat het 
boterzacht is, zowel het businessplan als de second opinion. We moeten goed op het geld letten. Ik 
heb alles gehoord, maar de fractie van Maarssen 2000 stemt nu tegen. 
 
De voorzitter: Van de fractie van de ChristenUnie-SGP stemt één lid voor en één lid tegen. 
 
Jan Boogerd: Heel goed, mevrouw de voorzitter. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben dezelfde stemverklaring als de fractie van 
Maarssen 2000. De Groep Frank van Liempdt DVV stemt tegen het voorstel. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Voor die identiteit, onderdeel van 
Stichtse Vecht, enzovoort, is het goed om allemaal op 21 juni naar het C-Fordt te komen. Het voorstel 
is nu toch aangenomen. De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht stemt voor het voorstel. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. Tegen het voorstel 
hebben gestemd de fracties van Maarssen 2000, Breukelen Beweegt en Groep Frank van Liempdt 
DVV alsmede één lid van de fractie van ChristenUnie-SGP. 
 
De voorzitter: Ik feliciteer hiermee de initiatiefnemers. (Applaus) 
 
13. Bestemmingsplan Gageldijk 71 te Maarssen. 
 
De voorzitter: De fractie van de PvdA heeft gevraagd om bespreking van dit onderwerp. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Rond de vorige werksessie en ook daarna zijn wij hier 
nog eens goed in gedoken, omdat wij onszelf een aantal dingen afvroegen. Wij zijn alleen maar meer 
vragen gaan stellen. Die vragen concentreren zich op twee zaken, namelijk de procedure waardoor 
besloten is om tot zo’n verstening in het buitengebied over te gaan – dit betreft het volume van de wo-
ningen – en het huidige gebruik van het terrein en de discrepantie die wij zien met het bestemmings-
plan dat wordt gevraagd. 
 
Ten eerste de verstening in het landelijk gebied. Het betreft hier een landelijk gebied. Volgens het ou-
de bestemmingsplan mochten op die plek woningen worden gerealiseerd. Wij hebben hier nog eens 
goed naar gekeken. Volgens de provinciale ruimtelijke verordening, waar een toelichting bij zit, wordt 
voor recreatiewoningen een volume gehanteerd van 250 m3. Daarbij staat opgemerkt dat als het gaat 
om een herbouw of om een ingrijpende verbouwing van de recreatiewoningen, de norm niet zozeer is 
wat er in het oude bestemmingsplan mogelijk is, maar dat de norm is wat er al stond. De bebouwing 
die er stond heeft geen volume van 250 m3. Wij vragen dus o`f de afweging om op basis van het oude 
bestemmingsplan hier opnieuw een volume toe te staan van 340 m3 terecht is geweest. Is de proce-
dure wat dat betreft goed verlopen? Welke consequenties heeft dit voor een precedentwerking? 
 
Ten tweede zijn we nog eens gaan kijken op de plek. Ook een ander raadslid, van de fractie van 
Duurzaam Stichtse Vecht, maakte ons attent op wat er op dit moment staat op dit terrein. De wethou-
der repte in de werksessie over een kaal terrein waarop wat grondwerk gebeurt. Er staan echter on-
geveer 34 cabines. Deze zijn behoorlijk nieuw en staan daar nog niet zo lang. Ook ligt er een fonkel-
nieuwe asfaltweg. Wij kunnen dat niet helemaal rijmen met het inrichtingsplan dat wordt gepresen-
teerd in het bestemmingsplan. Daarin wordt gesproken over een kwaliteitsverbetering en een onver-
hard slingerpaadje op het terrein. Die cabines worden intussen bewoond. De vertegenwoordiger van 
de eigenaar die op het terrein aanwezig was, was er volstrekt duidelijk over. De cabines worden be-
woond door arbeidsmigranten uit de EU. Wij vragen ons dan af of dit rijmt met de recreatiebestem-
ming die op het terrein zit. Op welke wet- en regelgeving baseert de wethouder zich als hij zegt dat het 
overeenkomt met de recreatiebestemming? Was de wethouder ervan op de hoogte dat het terrein zo 
gebruikt wordt? Zo ja, komt dit gebruik dan overeen met de recreatiebestemming? 
 
Op uw bureau vindt u wat foto’s die wij hebben gemaakt. Daarnaast is er het inrichtingsplan dat wordt 
gepresenteerd in het bestemmingsplan. Dat komt duidelijk niet overeen. 
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Als dit terrein kan worden gebruikt voor huisvesting van tijdelijke flexwerkers, vragen wij ons af aan 
welke eisen die huisvesting moet voldoen en of Bouwtoezicht goedkeuring had moeten geven aan het 
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gebruik en de bewoning van deze cabines op deze wijze. Wat gaat er met de mensen gebeuren als 
de gemeente of de eigenaar ooit besluit daar wel volgens de mogelijkheden van het bestemmings-
plan, dat wij nu gaan vaststellen, die woningen te realiseren van 340 m3? Moeten die mensen daar 
dan uit? Welke rechten hebben zij? Komt dit overeen met hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst 
staat genoemd, namelijk dat de eigenaar zich inspant om permanente bewoning te voorkomen? 
Dit zijn heel veel vragen. Wij willen de wethouder eerst de gelegenheid geven om in dit dossier duide-
lijk te maken wat er aan de hand is en wat wij nu besluiten, voordat wij onze mening geven over dit 
bestemmingsplan. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb al gereageerd naar iedereen toe. Afgelopen vrijdag kre-
gen wij per e-mail bericht dat er een vertrouwelijk stuk bij lag. Dat vinden wij een veel te korte termijn. 
Dat is ook niet conform de verordening. Wij zouden graag zien dat de behandeling van dit stuk op een 
later moment plaatsvindt. Wij kunnen ons als raadslid namelijk niet tijdig op de hoogte brengen van 
stukken. Dat kan niet in twee dagen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van ’t Hof, het is op verzoek van één fractie ter inzage gelegd. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Dan had dit toch ook eerder gekund? 
 
De voorzitter: Nee, want het verzoek kwam toen pas. Laten wij hierover nu echter niet te lang praten. 
Laten wij teruggaan naar de inhoud van het stuk. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij hadden de tekst al klaar. We zijn geschrokken van de bevin-
dingen die mevrouw Groenewegen schetst. We wachten daarom even op de beantwoording hierover 
door de wethouder en horen graag of hij op de hoogte is van het huidige gebruik van de recreatiewo-
ningen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik schrik daar zelf ook van. Ik wist dat niet, want 
anders zou ik dat in de werksessie gewoon gezegd hebben. De cabines staan er echt heel kort, want 
een aantal weken voor de werksessie heeft daar nog een controle plaatsgevonden. Toen stond er een 
aantal chalets; zo’n 2, 3 of 4 en zeker niet het huidige aantal. 
Het huidige bestemmingsplan geeft de bestemming recreatie. Ook het nieuwe bestemmingsplan geeft 
die bestemming. Het huidige bestemmingsplan zegt dat er niet permanent mag worden bewoond, 
evenals het nieuwe bestemmingsplan. Als het gebruik is zoals mevrouw Groenewegen aangeeft, dan 
is dat in strijd met zowel het oude als het nieuwe bestemmingsplan en zal er handhavend worden op-
getreden. 
Wat zijn dan de rechten van de mensen die er nu wonen en hoe lossen wij dat op? Daarop kan ik nu 
geen antwoord geven. Dat ligt best ingewikkeld. Dat heeft te maken met vervangende huisvesting. U 
weet dat Maarssen in het verleden, vanuit de situatie van Camping Nooitgedacht, waar mensen in 
stacaravans en huisjes en nog meer verbleven, uiteindelijk heeft gepoogd in de samenwerkingsover-
eenkomst die nu ter inzage ligt, een sociaal plan te krijgen. Dat was juridisch niet haalbaar en dat is 
dus niet gebeurd. Eigenlijk staan, kort samengevat, in die overeenkomst de wederzijdse intenties om 
te komen tot de afgesproken punten en een bedrag voor vergoeding van gemeentelijke kosten van 
naar ik meen ongeveer € 30.000,--. Meer staat daar niet in. 
 
Ik kom terug op de inhoud van 250 m3. Dat is inderdaad de maatvoering die wordt gehanteerd in het 
streekplan, evenals in het ontwerp en in de structuurvisie. Ik wil u echter niet wijzen op het huidige be-
stemmingsplan, maar op het bestemmingsplan daarvoor, waarin omschrijvingen stonden. Op dat mo-
ment stonden er stenen woningen. Ook stond er in de omschrijving dat er gekampeerd mocht worden. 
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Dat was de reden dat alles door elkaar stond. Daar is die 340 m3 uit gekomen. Die maatvoering is in 
het vorige bestemmingsplan gekomen. Dat bestemmingsplan is goedgekeurd door de provincie. Dat 
hoeft nu niet meer, maar dat moest toen wel. U mag van mij aannemen dat het huiswerk wel is ver-
richt. In de nieuwe situatie zou je die 340 m3 namelijk helemaal niet moeten willen. Dat is echter de 
combinatie van die 75 meter, de goothoogte, de nokhoogte en de massa en dan kom je uit op die in-
houd. 
 
De cabines, caravans of chaletjes, of hoe je ze ook wilt noemen, die er nu staan, kunnen, mits ze re-
creatief gebruikt worden, vergunningvrij worden gebouwd. Op het moment dat ze niet recreatief ge-
bruikt worden, mag dat dus niet. Wat dat betreft is er nog een extra titel om de eigenaar aan te schrij-
ven. 
De basisgedachte van het nu voorliggende bestemmingsplan is dat het een betere oplossing is dan de 
oude. De 50 recreatiewoningen, met een minimale afstand van vijf meter ertussen leveren een kavel-
indeling en een beeldvorming op die veel minder is dan nu voorligt in de slinger van combinaties van 
vier chaletjes, zoals genoemd ongeveer op pagina 20 van het bestemmingsplan. Ik weet niet of het 
gaat om asfalt. 
 
Op dit moment ligt de volgende vraag voor. Constaterende dat er op dit moment 30, 40 chalets staan 
die bewoond worden door werknemers, schort dit dan het bestemmingsplan op of niet? Ik ben van 
mening dat het niet verstandig zou zijn om dat te doen, omdat het voorliggende bestemmingsplan een 
beter bestemmingsplan is dan het vigerende bestemmingsplan. Ik stel voor om de volgende twee din-
gen te doen. U overvalt er mij ook mee, dus ik begrijp best dat het lastig is. Ik stel toch voor om dit be-
stemmingsplan conform dit voorstel vast te stellen. Gelijktijdig zal het handhavend traject worden in-
gezet. 
 
De voorzitter: Daar heeft u alle handvatten voor om dat in gang te zetten. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ja, maar je moet wel mensen op straat hebben. 
Het is een heel ingewikkelde procedure. Die zal ik hier echter niet toelichten. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Mag ik een punt van orde maken? Vanmiddag heb ik in de ver-
trouwelijke informatie gekeken. Daarin staat niet dat de andere partij, oftewel de marktpartij, zich ver-
bindt om na realisatie van de woningen ervoor zorg te dragen dat het gebruik recreatief blijft en wordt 
ingezet. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Dat staat in dit bestemmingsplan. Laat daarover 
geen enkele onduidelijkheid bestaan. Het gebruik was recreatief en blijft recreatief. Ook de onthef-
fingsregeling en de afwijkingsregeling staat heel helder beschreven. De bestemming recreatie staat 
wat mij betreft niet ter discussie. Dat het vervolgens niet zo wordt uitgevoerd, is iets anders. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. De gemeente heeft een prachtige kans laten lopen om het ci-
vielrechtelijk te regelen, door van de marktpartij te vragen dat hij zich daartoe verbindt. Dat staat er nu 
niet in. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik kan het samenvatten. Als je kijkt naar de twee 
regelingen, dan mag je privaatrechtelijk niet regelen wat je publiekrechtelijk kunt regelen. Hetgeen u 
zegt, is dus niet toegestaan. 

pr
il 

20
12

.d
oc

/l2
8 

 

 p a g i n a  2 8  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
24

 a



 

De voorzitter: De wethouder geeft aan dat hij alle handvatten in het bestemmingsplan vindt om daar 
handhavend op te treden. Dat was namelijk uw zorg. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag mij toch even in gemoede af, dit horend en dit 
wegend, of dit aanleiding geeft om in de samenwerkingsovereenkomst enige punten aan te scherpen. 
Het is natuurlijk onderdeel van het verhaal. Ik kan het vooralsnog niet helemaal overzien. Ik kan mij 
echter voorstellen dat je tijd zou willen winnen om bepaalde zaken toch nog even uit te zoeken en te 
wegen in het kader van een mogelijk handhavingstraject. 
 
De voorzitter: Ik hoor de wethouder echter zojuist zeggen dat hij in dit bestemmingsplan alle handvat-
ten vindt om handhavend op te treden. Hij zegt juist dat het nieuwe bestemmingsplan beter is dan het 
vorige en dat hij graag zou zien dat het wordt vastgesteld. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het gaat om het volgende. De wethouder geeft aan dat hij 
van een aantal zaken niet op de hoogte is. Wellicht wordt het een handhavingszaak. Wellicht ligt er te 
veel asfalt. Mijns inziens pleit dat ervoor om de besluitvorming nu wel op te schorten. De marktpartij 
geeft heel nadrukkelijk aan dat dit nieuwe bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling is voor hem. 
Volgens mij heeft de marktpartij een drijfveer om de huidige toestand wellicht beter in orde te maken 
dan deze nu is, als het nieuwe bestemmingsplan nog niet is vastgesteld. Er zijn namelijk nog meer 
onduidelijkheden, zoals over de hoeveelheid woningen in het nieuwe bestemmingsplan. In de samen-
werkingsovereenkomst wordt erover gesproken dat 36 recreatiewoningen genoeg zijn. In het be-
stemmingsplan wordt een aantal van 40 genoemd. Daarover moet ook nog duidelijkheid komen. Als 
de marktpartij om een aantal van 36 recreatiewoningen vraagt, waarom geven wij dan een aantal van 
40? 
Ook is de participatie niet goed geregeld. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat er relevant 
maatschappelijk overleg moet zijn. Ik heb geen bewijzen of aanwijzingen gezien dat er een relevant 
maatschappelijk overleg is geweest over de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Dat is nog een re-
den om de boel op te schorten. 
De provinciale maat van 250 m3 die genoemd wordt, wordt nota bene genoemd in een bijlage van de 
samenwerkingsovereenkomst, aangeleverd door de marktpartij. Volgens mij is de marktpartij er dus al 
van uitgegaan dat het om de 250 m3 gaat. Er zitten gewoon veel te veel onduidelijkheden in de stuk-
ken. Daarom stel ik mijn collega-raadsleden voor om conform artikel 12.4 van het reglement van orde 
dit onderwerp te verklaren tot onvoldoende en terug te verwijzen naar het presidium. 
 
De voorzitter: Bent u zich er wel bewust van dat u niet van alles moet gaan citeren uit een vertrouwe-
lijk stuk dat u ter inzage heeft gekregen? Er komt nu namelijk veel aan de orde. Ik verzoek u alert te 
zijn op dat punt. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. In aansluiting op hetgeen is gezegd, wil ik kort iets zeg-
gen over het argument van de wethouder dat het oude bestemmingsplan een slechtere situatie inhield 
dan het nu vast te stellen bestemmingsplan. Als je puur kijkt naar de inhoud van het bestemmings-
plan, dan klopt dat. Echter, op basis van het oude bestemmingsplan kan – als u gaat kijken, zult u dat 
ook zien op het terrein – de eigenaar nooit die 50 woningen plaatsen. De 34 chaletjes die er nu staan, 
voldoen lang niet aan de maat die is toegestaan en hebben dus lang niet de 75 m2 voetprint. Er wordt 
nu wel de onderlinge afstand van vijf meter gehanteerd. Het staat daar nu bomvol met 34 chaletjes die 
kleiner zijn dan wat is toegestaan in het bestemmingsplan. De huidige situatie kan dus nooit slechter 
worden op basis van het oude bestemmingsplan. 
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Verder gaat het mij ook over de definitie van een recreatiewoning. Ik heb gezocht naar wat nu precies 
een recreatiewoning is. In oude bestemmingsplannen vond ik een soort simpele omschrijving van een 
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recreatiewoning, namelijk: een verblijf waarin kan worden gerecreëerd. Deze chaletjes die er staan 
zijn volgens mij niet aantrekkelijk om in te recreëren. Dat is een heel vage discussie. De vraag is of 
het wel recreatiewoningen zijn. Ik kom daar niet helemaal uit. 
In de derde plaats noem ik dat in de bestemmingsplannen voor de omliggende gebieden – het aanpa-
lende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen – recreatiewoningen wor-
den toegestaan tot 200 m3. De vraag is of we in de gemeente niet met heel veel ongelijkheid gaan 
werken als aan de andere kant van de Maarsseveense Plassen ineens woningen van 340 m3 worden 
toegestaan. Ook daarover rijzen bij mij heel veel vragen. Hoe heeft dit zo kunnen lopen? 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Allereerst dank ik de fractie van de PvdA voor deze extra 
informatie. Dat is waardevolle informatie, want ik denk dat we voor een heel lastig traject komen te 
staan. Handhaving is gemakkelijk gezegd, maar is moeilijk uit te voeren als daar 40 chalets staan. In 
de oude situatie hebben er nog meer gestaan. Het heeft destijds veel problemen opgeleverd om die 
mensen daar op een fatsoenlijke manier weg te krijgen. Dat staat mij nog helder voor de geest. Als wij 
een dergelijk traject moeten inzetten, dan is vervangende huisvesting niet het grootste probleem dat 
wij dan tegenkomen. 
 
Op dit moment zou er geen reden moeten zijn om dit bestemmingsplan vast te stellen. Wij moeten ons 
realiseren dat hier een lastige situatie voorligt, waarbij het enige pressiemiddel is het niet vaststellen 
van het bestemmingsplan. Dat zou voor de ontwikkelaar misschien de drijfveer kunnen zijn om mee te 
werken aan het beëindigen van deze situatie. Wij zullen, net als anderen voor mij die hierover ook al 
negatief hebben gesproken, op deze wijze niet kunnen instemmen met dit bestemmingsplan. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de wethouder. Hoe zit het nu precies in deze 
fase van de procedure? Wij hebben het nu over een besluit dat in de voormalige gemeente Maarssen 
is genomen. Wat betekent dat voor de huidige besluitvorming hier, mede gelet op de nieuwe feiten die 
nu op tafel komen? Heeft de wethouder daarbij ook meegenomen de eventuele mogelijkheid dat de 
aanpassing van het bestemmingsplan misschien gewoon een mooi cadeau is om het landje met meer 
winst door te verkopen? 
 
Gerry Rijsterborgh: Mevrouw de voorzitter. Wij kunnen ons volledig scharen aan hetgeen de fractie 
van Maarssen Natuurlijk! zojuist zei. Dat zijn goede argumenten. Ook de fractie van Maarssen 2000 is 
van mening dat dit niet zomaar zonder meer in deze vorm goedgekeurd zou kunnen worden. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ook wij scharen ons achter de opmerkingen van de fractie van 
Maarssen Natuurlijk!. Ook de fractie van Het Vechtse Verbond is van mening dat er een prikkel moet 
uitgaan voor degene die dit aangaat om het zo te doen en zo te realiseren zoals de bedoeling is. Als 
je het achteraf allemaal moet terugdraaien, dan kost dat heel veel ambtelijke uren, heel veel tijd en 
heel veel toestanden. Beter nu dan straks met heel veel werk. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Met het gevaar dat ik een projectontwikkelaar ga 
verdedigen die met het plan huisvesting biedt – en dat beeld wil ik niet vormen – wil ik even een stap 
terugdoen. Overal in deze gemeente, ook op de Veendijk, zie je gebieden die zijn ingericht voor of die 
planologisch al klaar zijn voor recreatiewoningen. Op dit moment zie je dat het dicht zit in de hele 
markt. Dat zie je ook op in Maarsseveen. Je ziet dat men daaruit geen geld meer genereert en dat 
men dingen gaat doen die niet mogen. 
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Het uitgangspunt bij de gemeente moet zijn de vraag wat de beste ruimtelijke kwaliteit is die je kunt 
bieden. In dit geval is de beste ruimtelijke kwaliteit het plan dat hier voorligt. Dat plan geeft de meeste 
kansen om de bestemming te realiseren. Je kunt zeggen dat het niet vaststellen van het bestem-
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mingsplan een pressiemiddel is, maar je kunt ook zeggen dat, doordat je het bestemmingsplan wel 
vaststelt, je betere condities creëert zodat we daar feitelijk die inrichting krijgen voor het recreatief wo-
nen. 
 
De heer Roos heeft een lastige vraag gesteld. De procedure is gestart in april 2010. We zitten nu aan 
het einde van het traject. Wij constateren dat het huidige gebruik clandestien is en dat je daartegen 
moet optreden. Is dat nu een reden om een bestemmingsplan niet vast te stellen? Ik denk dat dit for-
meel gezien geen reden mag zijn, maar ik denk dat als de raad met alle vraagtekens vindt dat daar-
over moet worden nagedacht, dit best kan. Dan zal ik in overleg gaan met de eigenaar. 
 
Ik wil echter toch afstand nemen van de opmerkingen van de heer Van der Kaaij. Hij zegt dat er veel 
te veel onduidelijkheden in het plan zitten. In de werksessie heb ik alle vragen die erover zijn gesteld 
wel beantwoord. Bij de vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst heeft de aanvrager gezegd 
dat hij 36 chalets wil bouwen. In de ruimtelijke inpassing van het gebied zijn wij met de rijtjes van vier 
op 40 uitgekomen. Dat betekent dat hij er 40 mag bouwen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het zijn zes rijtjes van zes. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Dan heb ik een andere tekening dan u. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Voordat wethouder Wiersema zich uitput in verdere antwoorden het 
volgende. Heb ik goed begrepen uit de reactie van de wethouder dat hij eigenlijk voorstelt om het 
voorstel aan te houden? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Nee, ik stel niet voor om het voorstel aan te hou-
den. Ik kan er best mee leven; het is uw verantwoordelijkheid. Als ik kijk naar de argumenten wat er 
gebeurt als het voorstel nu wordt vastgesteld, dan vind ik dat je dan een betere ruimtelijke kwaliteit 
krijgt in dat gebied als het conform wordt ingericht. Dat biedt uiteindelijk meer perspectief op beëindi-
ging van de situatie. Zo sta ik erin. 
 
De voorzitter: Voordat we nu allemaal vragen gaan stellen … We komen nu terecht in een heel inhou-
delijke discussie. Ik wil even nagaan of ik de wethouder goed heb begrepen. 
Er is een verzoek gedaan, onder meer door de heer Van den Bosch, om het voorstel procedureel aan 
te houden. Wethouder Wiersema, klopt het dat ik u nu hoor zeggen dat u liever hebt dat het bestem-
mingsplan vanavond wordt vastgesteld, omdat u dan meer in handen hebt als u op korte termijn in ge-
sprek gaat met partijen over een situatie die wij allemaal niet willen dan wanneer het bestemmings-
plan vanavond niet wordt vastgesteld? Moeten wij het zo opvatten? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Er wordt sowieso gehandhaafd, of het bestem-
mingsplan nu wordt vastgesteld of niet. Daarvoor heb ik echt voldoende instrumenten. Die civielrech-
telijke instrumenten zijn veel gemakkelijker dan de privaatrechtelijke instrumenten. Het is dus niet de 
vraag of er gehandhaafd wordt. De vraag is zoals de heer Van Vossen die aangaf: hoe lang doe je er-
over om het voor elkaar te krijgen? Ik denk dat het plan dat nu voorligt betere kansen biedt dan het vi-
gerende plan. Dat is de enige reden dat ik nog steeds achter het voorstel sta om het bestemmingsplan 
nu vast te stellen. 
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Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Dan is voor mij de vraag: als wij het bestemmingsplan 
vanavond vaststellen, wanneer kun je je er dan op beroepen? Dan ligt het namelijk nog niet ter inzage 
en is het nog niet afgewikkeld. Kun je je er op dit moment al op beroepen? 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het zou moeten gaan om de werkelijke ruimtelijke kwaliteit 
die er is of die er komt. Volgens mij is wethouder Wiersema vooral bezig met een papieren ruimtelijke 
kwaliteit. Voor wat er nu aan de hand is, zou je niet moeten meebewegen met de ontwikkelingen die 
er zijn. De argumentatie om eerst het bestemmingsplan vast te stellen en daarna pas te gaan hand-
haven is, zoals zijn collega bij het vorige agendapunt zei, een vraagstuk van de kip en het ei. Volgens 
mij is dit een verkeerde kip/ei-vergadering. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik heb het niet goed uitgelegd. We gaan sowieso 
handhaven als datgene wat u aangeeft waar is. Daarmee kunnen wij morgen starten. Dat kan als de 
raad het bestemmingsplan niet vaststelt. Dan pak ik het vigerende bestemmingsplan. Het kan ook als 
de raad het nieuwe bestemmingsplan wel vaststelt. In beide bestemmingsplannen mag dat gebruik 
namelijk gewoon niet. Daar zit dus niet de discussie. Ik zal u op de hoogte houden van het handha-
vingstraject. Ik vind het zelf van groot belang dat je in dit soort zaken heel snel gaat optreden. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Door de hele wending van de laatste tien minuten is 
de fractie van D66 een beetje in de war geraakt. Wij willen graag een paar minuten voor onszelf heb-
ben. Zouden we even kunnen schorsen? 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik zou het dan wel prettig vinden als de wethouder eerst zijn betoog 
afmaakt. 
 
De voorzitter: Dat lijkt me sowieso goed. Na het betoog van wethouder Wiersema volgt een korte 
schorsing. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Handhavend optreden moet uiteindelijk leiden tot 
een situatie die past binnen het bestemmingsplan. Ik vind de situatie qua ruimtelijke kwaliteit beter 
passen in het nieuwe bestemmingsplan dan in het oude bestemmingsplan. Vandaar dat ik zeg dat dit 
bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Zorg dat je met het handhavingstraject in het nieuwe be-
stemmingsplan terechtkomt. 
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering. 
 
Schorsing van 21.35 uur tot 21.44 uur. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Ik was wat verward voor de schorsing en na de 
schorsing ben ik nog meer verward. De fractie van D66 stelt voor om dit stuk aan te houden. 
 
De voorzitter: Dat is een ordevoorstel. Ik kijk naar de wethouder. Ik hoor net dat hij graag wil dat het 
voorstel in stemming wordt gebracht. Dat geef ik u mee. Ik breng dan eerst het ordevoorstel in stem-
ming. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. De fractie van het CDA heeft het nu volledig gemist. 
Zij is nog verwarder dan ik. 
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De voorzitter: Er is een ordevoorstel gedaan om dit voorstel over het bestemmingsplan aan te houden. 
De wethouder adviseert om het voorstel toch in stemming te brengen. Wie is voor het aanhouden van 
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het voorstel? Ik verzoek u uw handen op te steken. Er zijn 16 stemmen voor en 16 stemmen tegen het 
ordevoorstel. Het is een unicum. De stemmen staken. Dan moet de stemming de volgende keer wor-
den overgedaan. Dan betekent daat het voorstel daarmee automatisch is aangehouden. 
 
14. Motie Groep Frank van Liempdt DVV en Streekbelangen over afschaffen betaald parkeren. 
 
De voorzitter: Deze motie is, evenals de motie die hierna aan de orde komt, uitgebreid aan de orde 
geweest in de werksessie. Mag ik u verzoeken dit punt nu kort te bespreken? Wie van de indieners 
wenst het woord te voeren? 
 
Motie M1 (Groep Frank van Liempdt DVV): parkeerbelasting 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• de verordening Parkeerbelasting 2012 uitgaat van een stijging van de tarieven voor betaling bij 

een parkeerautomaat in Breukelen met 8%; 
• deze parkeerbelasting met name is bedoeld is ter regulering van de parkeerdruk en niet als in-

komstenbron van de gemeente; 
• in andere delen van onze gemeente de parkeerdruk wordt gereguleerd zonder het instrument be-

taald parkeren; 
• het leven al duur genoeg is voor onze inwoners; 
• de automobilist door de gemeente niet als melkkoe gebruikt dient te worden; 
 
verzoekt het college: 
de parkeertarieven in de gemeente Stichtse Vecht af te schaffen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsslagin. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Beide indieners van de motie wensen het woord te voeren. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Wij gaan niet herhalen wat er in de werksessie over gewisseld is. 
Graag wil ik ingaan op een drietal punten uit de beantwoording van de wethouder. De wethouder heeft 
geantwoord dat de personeelskosten blijven bestaan. Ja, dat kan waar zijn, maar dan denken wij dat 
de BOA ook ander werk kan doen. Er valt meer dan voldoende te handhaven in deze gemeente. 
Hij heeft gezegd dat als het betaald parkeren wordt afgeschaft, er dan dreigt dat de toekomstige par-
keerkelder niet benut wordt. De fractie van Streekbelangen zegt hierover: er is nu helemaal geen par-
keerkelder. Het is ook niet de verwachting dat die er op korte termijn zal zijn. Dit argument lijkt ons 
daarom op dit moment niet relevant. 
Verder heeft de wethouder iets genoemd, waarvan ik denk dat dat een vergissing is geweest. Hij heeft 
gezegd dat het ook een inkomstenderving is voor de gemeente. De wethouder moet de wet houden 
en moet niet impliciet beleid maken c.q. mensen aanzetten om de wet te overtreden, omdat het zo fijn 
is voor de gemeentekas. 
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De voorzitter: Ik weet niet precies wat u hiermee zegt. 
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Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik zeg dat bij de argumentatie om de motie af te wijzen de heer 
Ploeg heeft gezegd dat als de toekomstige parkeerkelder er is, daar geen auto’s in dreigen te komen 
omdat het daar gaat om betaald parkeren. De parkeerkelder blijft dan leeg. 
 
De voorzitter: Tot zo ver kan ik het nog volgen, maar de vervolgopmerking die u daar achteraan for-
muleerde vond ik niet helemaal handig in deze context. Die opmerking ging over het overtreden van 
wetten en dergelijke. Dit is echter wat u bedoelt. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik vul daarbij aan dat de wethouder voor het overige natuurlijk bij-
zonder gewaardeerd wordt. Laten wij dat even vaststellen. 
Wij hebben de inspreekster gehoord, die sprak namens de Winkeliersvereniging Breukelen. Ik denk 
dat zowel deze raad als het college het luisteren naar de inwoners hoog in het vaandel hebben staan, 
vooral naar de middenstand, die de economische motor is van de lokale economie. Het is daarom nu 
tijd om dit voornemen bij dit onderwerp in praktijk te brengen. Dat is onze toelichting op de motie. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik was net als u verrast over het betoog van mijn collega. 
Ik denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt. Hij bedoelt namelijk – en ik bedoel het zeker zo – dat het be-
taald parkeren in deze gemeente geld kost. Het kost meer dan het oplevert. Enkel en alleen doordat 
er boetes opgelegd worden – dat is volgens mij het overtreden van de wet waarover de heer Roos 
spreekt – komt dit bedrag in evenwicht. Sterker nog: er is een schamele winst voor de gemeente als 
de boetes inderdaad elk jaar, net als in 2011, rond die € 50.000,-- zitten. Dat is het overtreden van de 
wet. Daar zou u als college dan toe oproepen. Ik kon het wel een beetje volgen. Het is niet mijn be-
toog. 
 
Mijn betoog is het volgende. In het verleden is gezegd dat het betaald parkeren heel veel oplevert. Dat 
is dus niet zo. We hebben de inwoners gehoord. Vanavond hebben wij de ondernemers gehoord. De 
ondernemers willen net als de rest van Stichtse Vecht dat hun klanten gebruik kunnen maken, net als 
in Loenen, van een gratis parkeerplek. Dat is namelijk beter voor hun concurrentiepositie. Daarover 
gaat het vanavond. Kiezen wij als partijen voor inwoners en ondernemers, in dit geval van de deelge-
meente Breukelen, of houden wij vast aan onze eigen starre, politieke ideeën en kunnen wij ons niet 
indenken dat er andere manieren zijn om het parkeren te reguleren, zoals bewezen is in de rest van 
de gemeente? 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond zal tegen de motie stemmen 
en wel om de volgende reden. Een kleine parkeerheffing op deze locatie heeft als doel een reguleren-
de werking. Dit houdt een positieve doorstroming in voor de gebruikers, waarvan de meesten komen 
om boodschappen te doen. Het weerhoudt de langparkeerders, waardoor er voldoende parkeergele-
genheid is voor de kortparkeerders. Het is een bron van inkomsten. Dat zijn wij eens met de indieners. 
Dat mag ook niet het doel zijn. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik was niet van plan te interrumperen, maar ik vraag nu 
toch om een interruptie. 
 
Mieke Hoek: Als u mij even de zin laat afmaken, hoeft u waarschijnlijk de vraag die u wil stellen, niet 
meer te stellen. 
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Frank van Liempdt: Ik denk het wel, want ik had u al even laten gaan. 
 
Mieke Hoek: Dat is wel heel bijzonder. 
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De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, u krijgt gelegenheid voor uw interruptie. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ten eerste zien wij het niet als een bron van inkomsten. 
Dat heb ik juist in mijn eerste betoog nog even kort gememoreerd. Het kost de gemeente juist geld. 
Wellicht kan mevrouw Hoek dat veranderen op haar papiertje. 
Mevrouw Hoek zegt dat het beter is voor de ondernemers. Dan snap ik werkelijk niet waarom de on-
dernemersvereniging hier heeft gezegd dat men het wilt afschaffen. 
 
De voorzitter: Of er moet overal betaald parkeren worden ingevoerd, hoor ik hier zeggen. Het woord is 
aan mevrouw Hoek. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter, u weet dat dat niet kan. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het mag niet het doel zijn. 
 
Frank van Liempdt: Sorry, mevrouw de voorzitter. Geeft u eens antwoord. 
 
Mieke Hoek: Misschien zit het antwoord wel in de rest van mijn betoog. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter, wilt u … 
 
De voorzitter: Laat mevrouw Hoek even haar verhaal afmaken. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het gaat om het middel de parkeerfaciliteiten te reguleren. De in-
komsten mogen dus niet het doel zijn. Er is nu betaald parkeren in dat gebied om de parkeerfacilitei-
ten te reguleren. Zo is het begonnen. 
Ten opzichte van de andere kernen van Stichtse Vecht merkt de fractie van Het Vechtse Verbond op 
dat overal de situatie weer anders is. Per kern moet worden bekeken wat het beste past in het gebied. 
De wethouder heeft ons toegezegd dat er eind 2012 een parkeervisie komt. Die wachten wij af. Als die 
parkeervisie er ligt, kunnen wij daar allemaal op schieten of kunnen wij allemaal input leveren. Dan 
kunnen wij in zijn algemeenheid bekijken hoe wij omgaan met het parkeerbeleid in de gemeente 
Stichtse Vecht. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Na behandeling in de werksessie, waarbij wij het woord niet 
hebben gevoerd, maar vooral goed hebben geluisterd, hebben wij vanuit het college geen argumenten 
gehoord om deze motie niet te steunen. Wij zullen deze motie dus steunen. Het afschaffen van be-
taald parkeren in de gehele gemeente Stichtse Vecht staat in ons verkiezingsprogramma. Dus dat 
moet wat ons betreft ook maar zo snel mogelijk gebeuren. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Zoals wij al in de werksessie hebben aangegeven, 
ziet de fractie van D66 op dit moment ook het belang in van de regulerende werking van het parkeren 
in Breukelen. Ook willen wij het college liever niet voor de voeten lopen met de aankomende parkeer-
visie. 
De heer Van Liempdt noemde de inkomsten. Op het moment dat het betaald parkeren dusdanig, jaren 
lang achter elkaar, een bepaalde hoeveelheid inkomsten opleveren, kunnen die best als structureel 
worden gezien. Het parkeren zelf is net zo onzeker als de boetes daarop, maar dat parkeren nemen 
de indieners blijkbaar wel mee in de inkomsten voor de gemeente. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik neem niets mee. Ik zeg juist dat het betaald parkeren 
geld kost. Het college neemt de boetes mee als inkomsten. 
Ik heb een vraag voor de fractie van D66, die de parkeervisie noemt die aan het einde van het jaar 
komt. Dat mag wel na drie jaar. De fractie van D66 is nu voor betaald parkeren in Breukelen. Als het 
college aan het einde van het jaar zegt dat er in Breukelen nu toch iets anders moet komen, zoals een 
blauwe zone, is D66 het dan direct eens met het college of gelooft die fractie dan nog steeds in het 
betaald parkeren? 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 is voor een integrale visie en ik-
zelf overigens ook. Daarop zullen wij ons standpunt baseren. Wij gaan nu geen maatregelen nemen 
die die visie eventueel in de weg kunnen zitten. Het lijkt mij verstandig dat de heer Van Liempdt dat 
ook doet en dat hij de integrale visie meeneemt in zijn overwegingen. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Živković en mevrouw Hoek. Zij 
noemen beiden het motief van de regulerende werking. Hoe zit het dan met een blauwe zone? Dat is 
toch ook een regulerende werking? Kunnen zij uitleggen waarom betaald parkeren wel regulerend is 
en een blauwe zone niet? 
 
De voorzitter: Volgens mij hebben wij afgesproken dat wij moties behandelen in de werksessie, zodat 
wij in de raad nog even heel kort een punt kunnen maken en erover kunnen stemmen. Volgens mij 
wordt nu het debat opnieuw gevoerd. Dat is niet de bedoeling. Ik verzoek u het hierbij te laten. Ik hoor 
hier en daar al een stemverklaring, dus die hoeven straks ook niet meer gegeven te worden. Anders 
schiet het zijn doel voorbij. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een informatieve vraag. Stel dat deze motie wordt aange-
nomen, wordt dan ook het betaald parkeren op de Scheendijk afgeschaft? Dit is niet het standpunt 
van de fractie van de VVD, maar om tot een standpunt te komen, wil ik het antwoord graag weten. Er 
wordt nu alleen gesproken over het centrum van Breukelen, maar op de Scheendijk moet je ook beta-
len. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De motie – het is leuk dat ik moet uitleggen wat er in 
Stichtse Vecht ligt en wat niet – gaat over het afschaffen van betaald parkeren in Breukelen. Waar ligt 
de Scheendijk? 
 
Fred Westra: In Breukelen. 
 
Frank van Liempdt: Dan heeft u hier het antwoord. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. U heeft gelijk: in de werksessie zijn alle punten al gewisseld. 
De fractie van de VVD is tegen deze motie. Ik benadruk dat de VVD in het algemeen tegen betaald 
parkeren is, maar in ons verkiezingsprogramma hebben wij duidelijk gesteld dat het hier in Breukelen 
wel werkt en dat wij het daarom op dit moment in stand willen houden. Met de integrale parkeervisie 
zullen wij op basis van die informatie nieuwe afwegingen maken. Zoals eerder ook al is aangegeven, 
zijn er ook zeker goede alternatieven in Breukelen. Het is niet verplicht om gebruik te maken van be-
taald parkeren; men kan ook ergens anders parkeren of op andere tijden. Het plan dat er nu ligt, is 
een goed doordacht plan. Dat willen wij op dit moment graag zo houden. 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp dat wethouder Ploeg graag eerst even 
antwoord wil geven over het financiële deel. Daarna ga ik verder met de beantwoording aangaande de 
motie. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik werd enorm getriggerd door het verhaal over de boe-
tes. Waar het gaat over de financiële kant van de boetes heb ik in de werksessie al nadrukkelijk uitge-
legd dat dit niet zomaar inkomsten zijn, maar dat het ook inkomsten zijn waar kosten tegenover staan. 
Die moeten in de totale afweging worden meegenomen. 
Overigens werp ik heel erg verre van mij dat die boetes een bewust uitlokkende werking zouden heb-
ben. Dat past niet bij ons en dat past ook een gemeente niet. Daarover moeten wij het vooral niet 
hebben. Dat is nooit een argument geweest. 
 
De heer Roos heeft nog iets gezegd over staartkosten in het algemeen, mocht nu worden besloten te 
stoppen. De BOA’s kunnen in de gemeente wel op een andere manier worden ingezet, maar we wer-
ken in deze gemeente wel met toerekening van de kosten naar producten. Als iets hier geen geld 
kost, gaat het aan de andere kant wel geld kosten. Onder de streep blijf je toch een tijd te maken heb-
ben personele kosten, of je het nu leuk vindt of niet. Over de rest van de punten is al uitgebreid ge-
sproken. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Er is inderdaad al veel gezegd in de werksessie. 
Het is goed om nog even te recapituleren waarom wij hier nu zitten met deze motie. Overigens, voor 
alle duidelijkheid: de motie draagt het college op de parkeerbelasting af te schaffen in de gemeente 
Stichtse Vecht. Dat geldt dus voor Breukelen en ook het deel van Breukelen op de Scheendijk. 
Het is een beetje flauw om nu te roepen dat de harmonisatie in 2013 de reden is om de parkeerbelas-
ting af te schaffen. De gemeente Breukelen heeft destijds in exact dezelfde situatie als heden –
 namelijk ook toen was parkeren in Maarssen gratis en ook toen was parkeren in Loenen gratis – heel 
bewust gekozen om op deze twee locaties betaald parkeren in te stellen als regulering. Zowel in het 
centrum van Breukelen als op de Scheendijk is het ook mogelijk om gratis te parkeren, op een afstand 
die zelfs dichter bij de winkels is dan wanneer je achterin de parkeergarage van Bisonspoor staat en 
je naar de Albert Heijn wilt gaan. In die zin zie ik dat grote verschil helemaal niet. Ik begrijp dat men-
sen zeggen dat er gelijkheid moet zijn, maar parkeren heeft helemaal niets met gelijkheid te maken en 
heeft ook niets met harmonisatie te maken. Het heeft te maken met het reguleren van parkeren. 
 
Mevrouw Hoek zegt dat het nu beter is geregeld. Zij bedoelt daarmee dat op dit moment de ruimte op 
de parkeerplaatsen in Breukelen zodanig dat je daar kort staat en dat je snel bij de winkels bent. Ik sta 
daar achter. Op een paar passen extra kun je gewoon gratis parkeren, ook in de kern van Breukelen, 
net als in de andere kernen. De keuzes in het verleden zijn heel bewust gemaakt. Men heeft ook die 
keuze gemaakt omdat het handhaven van blauwe zones een onbetaalbare zaak is. 
Ik roep nog even in herinnering dat als je ervoor kiest om heel nauwkeurig te handhaven, de boetes 
van de blauwe zone naar onze vriend De Jager gaan en boetes in verband met betaald parkeren in de 
gemeentekas vloeien. Die motivatie is destijds reden geweest voor de gemeente Breukelen om te kie-
zen voor deze systematiek. Deze systematiek voldoet vandaag de dag nog steeds. Ik heb de raad 
toegezegd dat het college aan het einde van het jaar – niet na drie jaar, maar na twee jaar Stichtse 
Vecht – met een parkeervisie komt, waarin wij ook een hoofdstuk zullen wijden aan het betaald parke-
ren en al helemaal aan parkeerregulering. Het college raadt deze motie op dit moment af. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Graag wil ik dan de volgende vraag stellen aan de wethou-
der van Economische zaken. Vanavond hebben wij een inspreekster gehoord die de ondernemers 
vertegenwoordigt, ook de ondernemers waar de wethouder voor moet staan. Legt hij die inspraakre-
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actie nu helemaal naast zich neer of gaat hij toch in zijn parkeervisie rekening houden met de wens 
van de ondernemers? Daar staat hij toch voor als wethouder van Economische zaken? Hij dient toch 
de belangen van de ondernemers te behartigen, zoals ook in het collegeprogramma staat? 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt geeft nu een halve waarheid. Hij 
zegt dat wij de ondernemers vanavond hebben gehoord. Wij hebben hen namelijk niet over de 
Scheendijk gehoord. Dan moeten ook de ondernemers daar worden gehoord. Dit is een verkeerde 
gang van zaken. 
 
Frank van Liempdt: Dat u voor betaald parkeren in Breukelen bent, is wel duidelijk gemaakt. 
 
Wim van den Bosch: Dat is niet waar. Dat heb ik nooit gezegd. Dan moet u beter luisteren. 
 
Frank van Liempdt: Dan gaat u straks dus voor onze motie stemmen. Dat is heel fijn. 
 
De voorzitter: Het is voldoende, klaar. Ik geef nog even het woord aan wethouder De Groene. Daarna 
breng ik deze motie in stemming. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Het lijkt mij duidelijk dat wij participatie zullen 
gebruiken om de ondernemers te horen bij het vaststellen van de visie, met het collegeakkoord dat op 
tafel ligt. Dat zeg ik bij dezen toe. Dat gebeurt dus nog niet op dit moment, maar dat gebeurt straks bij 
het opstellen van de parkeervisie. Daarmee komen wij uiteraard ook bij de raad. 
 
De voorzitter: Ik breng de motie in stemming. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. In de werksessie hebben wij tegen die 
motie gestemd. Wij handhaven onze bezwaren tegen die motie. Wij stemmen dus tegen. 
 
De raad verwerpt hierna de motie M1 bij handopsteken. Voor de motie hebben gestemd de fracties 
van Maarssen2000, Streekbelangen, Breukelen Beweegt, Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van 
Liempdt DVV. 
 
15. Motie GroenLinks en Het Vechtse Verbond over Kinderpardon. 
 
De voorzitter: Ook hiervoor geldt: gelieve niet het debat over te doen dat al in de werksessie is ge-
voerd. 
 
Motie M2 (GroenLinks, Het Vechtse Verbond): kinderpardon (v5) 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 24 april 2012; 
 
overwegende dat: 
• het wezensvreemd is om alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) die geworteld zijn in 

Nederland terug te sturen naar het land van hun ouders; 
• het in Nederland om een groep van naar schatting circa 1000 tot 2000 kinderen gaat; 
• deze kinderen al langer dan 8 jaar in Nederland wonen en volledig in de samenleving zijn geïnte-

greerd; 
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• de gemeente te maken heeft met de schrijnende situatie waarin deze kinderen verkeren en het 
asielbeleid moet uitvoeren; 
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• een structurele oplossing voor deze kinderen verre te prefereren is boven het actievoeren voor 
telkens opduikende individuele gevallen van uitzetting; 

• de PvdA en de ChristenUnie in de Tweede Kamer een initiatiefwet gaan indienen die ervoor zorgt 
dat deze groep kinderen in Nederland mag blijven; 

• het maatschappelijk verzet tegen dergelijke uitzettingen groeit, zoals onder meer blijkt uit de grote 
steun voor de petitie kinderpardon; 

 
gelet op de brede maatschappelijke steun voor de actie voor een kinderpardon; 
 
verzoekt het college: 
om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een oplossing voor deze groep kinderen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsslagin. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Na de bespreking van de motie in de werksessie van 10 april heb-
ben wij nog verder gekeken naar de achtergronden en naar de argumenten om deze motie, gericht op 
landelijk beleid, toch lokaal in te dienen. Zie daarvoor de toelichting bij de motie. Verder zijn vanaf de 
vierde versie van de motie ook de fracties van Het Vechtse Verbond en de PvdA medeonderteke-
naars. 
Na discussie met diverse fracties hebben wij begrepen dat een aantal fracties moeite had met de bre-
de definitie van de zogenaamde gewortelde asielkinderen. Wij hebben ons daarom in de voorliggende 
moties, vanaf versie 4, beperkt tot de AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) en nadrukkelijk 
niet de kinderen van de hier aanwezige asielgezinnen genoemd, hoewel wij ook voor hen een humaan 
beleid voorstaan.  
Vandaag heeft mevrouw De Kruif van de fractie van de VVD mij gewezen op het feit dat in de motie, 
versie 4, toch nog een zin staat die onduidelijkheid geeft. Dat is de zin: “verzoekt het college om bij de 
minister van Immigratie en Asiel aan te dringen op een oplossing voor deze groep kinderen”. Het gaat 
om de toevoeging: “bij voorkeur conform de initiatiefwet van de PvdA en ChristenUnie”. In deze initia-
tiefwet, die overigens nog in behandeling in de Tweede Kamer moet worden genomen, gaat het om 
een bredere groep. Het gaat daarbij ook om de kinderen van de hier aanwezige asielgezinnen. In 
overleg met de mede-indieners hebben wij besloten deze bijzin te schrappen, omdat het ons inder-
daad voornamelijk gaat om de AMA’s. Daarvoor willen een signaal afgeven richting de landelijke poli-
tiek. 
 
De heer De Meer van de fractie van het CDA heeft gevraagd  of deze motie niet overbodig is gewor-
den nu het kabinet in Den Haag is gevallen. Het antwoord daarop is nee, want minister Leers is dan 
wel demissionair geworden, maar hij blijft nog verantwoordelijk voor het beleid voor Immigratie en 
Asiel, zeker tot enige tijd na de verkiezingen. Deze zullen plaatsvinden in september. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij het volgende formuleren bij “verzoekt het college”. Er gaat namelijk 
een deel van de zin weg. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Dat gaat om versie 4. Inmiddels ligt een ondertekende versie 5 voor 
en daarin is dat deel van de zin al weggelaten. Het is dus al geregeld. 
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Franc Janssen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog één aanvulling. Vanuit de fractie van de PvdA is in-
gebracht dat een belangrijke reden is dat de gemeente concreet te maken heeft met de schrijnende 
situatie waarin die kinderen verkeren. De gemeente moet het asielbeleid dus ook zelfstandig uitvoe-
ren. Dat is een extra argument. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Er is gezegd dat er in de werksessie uitgebreid over is gepraat. 
Dat is niet zo. Dit is weer een postzegelmotie, net als een tijdje geleden de motie statiegeldregeling. 
Waarom hebben de initiatiefnemers van deze motie niet gewoon een verzoek ingediend of waarom 
maken zij geen motie waar wij als raad wel over gaan? Ik stel dan bijvoorbeeld voor het verzoek te 
wijzigen in: “verzoekt de burgemeester om de politie te verbieden mee te werken aan de uitzetting van 
voornoemde groep”. Daar gaan wij namelijk over. Dan stellen wij echt een daad en dan hebben wij het 
echt over de gemeente Stichtse Vecht. Ik vind het heel gemakkelijk om een postzegel op een envelop 
te plakken. Ik wil nu toch oproepen om eens na te denken over het wijzigen van het verzoek zoals ik 
dat zojuist voorstelde. 
 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Is dat voorstel wel volgens de wetgeving? Is dat geen 
wetsovertreding? 
 
Ron Druppers: Nee, dat kan. De burgemeester heeft het recht om de politie dat te verbieden. Alleen in 
het geval dat onmiddellijk de staatsveiligheid in het gedrang is of bij dreiging van terrorisme, kan de 
minister de burgemeester overrulen. Er zijn al ruim 40 burgemeesters in Nederland die verklaard heb-
ben dat te zullen verbieden aan de politie. 
 
De voorzitter: Even voor de juistheid: zij hebben een brief ondertekend. Volgens mij hebben zij dit niet 
verklaard. Er is één burgemeester die dit in gang heeft gezet en daarmee veel heeft losgemaakt. 
Daarmee vraagt u mij dus als burgemeester om in de bevoegdheden van de minister te treden. Daar 
ben ik dus niet voor. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag u als burgemeester in uw eigen bevoegdheid een ver-
zoek van de raad op te volgen. 
 
De voorzitter: Nee, dat ligt echt ingewikkelder. 40 burgemeesters hebben een brief ondertekend om 
aandacht te vragen voor deze problematiek. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ik ga graag in op de voorliggende motie en op het besluit 
waarover wij gaan stemmen. De discussie dreigt nu namelijk over andere zaken te gaan. 
De fractie van D66 heeft de vorige keer bij de bespreking van de toen voorliggende motie van de 
ChristenUnie-SGP over het statiegeld ook de term postzegelmotie genoemd. Toen heeft de fractie van 
D66 aangegeven dat wij dat zo belangrijk vonden dat wij eenmalig akkoord zouden gaan met een mo-
tie om landelijk een signaal af te geven. Eigenlijk was dat niet helemaal waar, want die motie had lo-
kaal wel degelijk impact, namelijk op de financiën. Dan blijft overeind dat wij nog één keer een signaal 
kunnen afgeven. Vervolgens kregen wij deze motie voor onze neus van de daarop genoemde partijen. 
Nu deze partijen tegemoet zijn gekomen aan de bezwaren die de fractie van D66 had, zijn die bezwa-
ren opgeheven. De bezwaren van de fractie van de VVD waren identiek aan die van de fractie van 
D66. D66 gaat akkoord met de motie, maar ik meld hier expliciet dat dit de laatste keer is dat D66 ak-
koord gaat met iets dat bedoeld is als signaal voor de landelijke politiek. Hierna is het over. Dan gaan 
wij bezig met lokaal beleid. 
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Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de discussie van de werksessie niet overdoen. Daarom 
heel kort het volgende. Als persoon is onze fractie voor de bepleite oplossing, maar als lid van de ge-
meenteraad vinden wij dat deze motie hier niet thuishoort; wij zijn als gemeenteraad niet aan zet. Wij 
zullen tegen de motie stemmen. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik kan mij vinden in de woorden van de heer Boogerd. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag met een stemverklaring komen. De fractie van Streek-
belangen is zeker als lokale partij die niet is verbonden aan een landelijke partij, van mening dat lan-
delijke onderwerpen niet op de agenda van de gemeente thuishoren. In de toelichting op de motie 
merken de indieners hetzelfde op. Wij zullen deze keer nog één keer meestemmen, maar in het ver-
volg zullen wij, ongeacht of wij het er wel of niet mee eens zijn, niet meer over landelijke onderwerpen 
meestemmen. Wij kunnen instemmen met de inhoud van deze motie. 
 
Hetty Veneklaas: Mevrouw de voorzitter. Helaas is het kennelijk nodig dat landelijke thema’s soms 
ook lokaal aan de orde komen. Hoewel wij dit procedureel gezien onjuist vinden, stemmen wij vanwe-
ge humane gronden in met deze motie, zeker nu duidelijk is dat het in deze motie alleen gaat om de 
zogenaamde AMA’s. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Mevrouw Vis heeft gelijk. Het is per slot van rekening een 
collegepartij die het doet. Je moet elkaar wat gunnen in de coalitie. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Dat is juist niet het geval. Ik zal de achtergrond vertellen. Ik zie 
vanavond wie er meestemmen, maar in eerste instantie … 
 
Frank van Liempdt: Zo bedoelde ik het niet te zeggen. Ik bedoel dat wij u uw momentje ook gunnen 
met het afschaffen van betaald parkeren. 
 
Renie Vis: Dat begrijp ik. Dit is de laatste keer dat wij meestemmen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Wij stemmen dit keer ook niet mee, net als de eerste keer 
toen de fractie van ChristenUnie-SGP ook zo’n postzegelmotie indiende. Die ging namelijk ook over 
landelijk beleid. Ik snap dat die fractie daarvan geleerd heeft. Ik heb nog wel een vraag. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de heer Van Liempdt een fout maakt. Toen ging het 
namelijk om het financiële belang voor de gemeente Stichtse Vecht. Misschien kan hij zich dat nog 
herinneren. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ja, natuurlijk. Daar heeft de heer Boogerd volkomen gelijk 
in. Wij gingen er echt over. Als gemeente besluiten wij over de landelijke statiegeldregeling. Ik ben he-
lemaal overtuigd door de heer Boogerd. Nou, echt niet. 
Ik heb nog een vraag voor u. U zegt dat er 40 burgemeesters zijn die een brief hebben getekend. Zijn 
er in het land burgemeesters geweest die opdrachten vanuit de regering over de uitzettingsprocedure 
hebben genegeerd en bewust hebben genegeerd? Hebben zij genegeerd die uit te voeren in opdracht 
van de gemeenteraad? Daar zal veel van afhangen met betrekking tot de vraag of wij een nieuwe mo-
tie zullen indienen. 
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Jos van Nieuwenhoven: Mevrouw de voorzitter. Ik ga de werksessie ook niet overdoen. De fractie van 
de VVD sluit zich helemaal aan bij de woorden van de heer Boogerd. Desondanks is de motie aange-
past en is er een zin uitgehaald. Dat heeft erin geresulteerd dat de fractie van de VVD verdeeld zal 
stemmen, met twee stemmen voor en vijf stemmen tegen deze motie. 
 
De voorzitter: Ik breng de motie straks in stemming. Dit is uw debat en daarover ga ik niets zeggen. Ik 
wil wel ingaan op de andere discussie. Het is natuurlijk niet zo dat ik mij als burgemeester deze pro-
blematiek niet aantrek. Ik ben er echter geen voorstander van om als burgemeester in de bevoegdhe-
den van de minister te treden. Dat zou ik nooit doen. Het enige wat ik wel zal en kan doen is dat als 
mensen bij mij een situatie onder de aandacht brengen – waarvan ik nu twee voorbeelden heb, in 
bredere context dan waar deze motie over gaat – dan kijk ik naar de antecedenten. Als daar dan ver-
der niets mee is, kan ik het voorleggen bij de minister met het verzoek om nog eens naar die situatie 
te kijken. Dat is de juiste weg die ik als burgemeester wil bewandelen. Zo ga ik ermee om. Dan weet u 
hoe ik er als burgemeester in sta. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dan heb ik toch een vraag voor u. Ik lees u voor: “Leers, bur-
gemeester van Maastricht, weigerde in februari 2006 ook de politie in te zetten om uitgeprocedeerde 
asielzoekers die al jaren in Nederland waren op te pakken en over te dragen aan de IND.” De huidige 
minister heeft in zijn vorige job … 
 
De voorzitter: Mijnheer Druppers, dat is helder, maar daar gaat deze motie niet over. Dat is een ander 
debat. Dat is hoe de heer Leers er toen mee omging en hoe hij nu handelt als minister. Volgens mij 
hoef ik daarover geen uitspraken te doen. Ik heb hierin een eigenstandige bevoegdheid als burge-
meester. Ik heb u net uitgelegd hoe ik daar dan in zit. Natuurlijk trek ik mij de problematiek wel aan, 
maar dat wil ik vanuit de zuiverheid der rollen wil doen. 
Ik breng in stemming de motie van de fracties van GroenLinks, Het Vechtse Verbond en de PvdA. 
 
De raad aanvaardt de motie bij handopsteken. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van Chris-
tenUnie-SGP, Breukelen Beweegt, Maarssen Natuurlijk!, Groep Frank van Liempdt DVV, vijf leden 
van de fractie van de VVD en twee leden van de fractie van Maarssen 2000. 
 
16. Evaluatie vergadermodel. 
 
De voorzitter: Kunnen wij overgaan tot stemming? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. De fractie van Maarssen 2000 heeft 
vanaf het begin veel problemen gehad met dit vergadermodel. Als fractievoorzitter heb ik bij de evalu-
atie enkele voorstellen gedaan om het vergadermodel te wijzigen. Een van die voorstellen is overge-
nomen. De fractie is nog steeds niet gelukkig met dit vergadermodel. Wij zullen dan ook niet voor het 
voorstel stemmen, maar zoals het in een democratie gaat, zullen wij wel uitvoeren hetgeen deze ver-
gadering uiteindelijk besluit. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. Tegen het voorstel 
hebben gestemd de fracties van Maarssen2000 en Groep Frank van Liempdt DVV. 
 
17. Motie Termeerbrug. 
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griffie met het verzoek aan het college om maandagochtend niet te beginnen met de werkzaamheden 
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rond de Termeerbrug. Waarom hebben wij dat gedaan? Er was een originele planning, waarover de 
inwoners fantastisch zijn geïnformeerd middels een brief. Daarin stonden vijf fasen vermeld van wat, 
wanneer en hoe, zoals nog de mogelijkheid dat de boodschappen van de inwoners gebracht zouden 
kunnen worden omdat zij hun huizen niet zouden kunnen bereiken, Wij hadden veel waardering voor 
die actie van het college, in samenwerking met de uitvoerders. Ineens zagen wij op de site van de 
gemeente dat de werkzaamheden drie weken zouden gaan duren: de Binnenweg en de Termeerweg 
zijn afgesloten voor werkzaamheden van 23 april tot en met vrijdag 11 mei. Dat is heel iets anders dan 
de originele planning. Dat hadden wij nog niet eerder gehoord en nog niet eerder gezien. Er staan al-
lerlei borden rondom het dorp om aan te geven dat je in de komende drie weken moet omrijden. De 
borden in het dorp zijn niet accuraat, want als je die volgt, kom je bij wegversperringen terecht. 
 
We hebben jarenlang verkeershinder ondervonden in Maarssen-Dorp. Nu hebben we nog eens drie 
weken verkeerschaos erbij. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De planning was goed en zag er strak 
uit. Nu ineens duurt het geen acht dagen meer, zoals in de planning stond, maar nu gaat het drie we-
ken duren. Dan zou je nog kunnen zeggen dat als je een auto hebt, je kunt omrijden. Dat is helemaal 
niet erg voor het milieu. Je zult maar ondernemer zijn in het dorp, je zult er maar wonen. Dan is er drie 
weken geen klandizie. Ondernemers op de Plesmanpromenade klaagden vanmiddag al tegen mij dat 
zij drie weken lang waarschijnlijk de helft van hun omzet mis zullen lopen. De mensen uit Maarssen-
broek zullen namelijk niet helemaal omrijden om bij hun winkel te komen. Dat geldt ook voor de on-
dernemers bij onder meer het Harmonieplein. Dat zou nog te overzien zijn. 
Ik geef een voorbeeld. U woont in de Maria Dommer. U bent afhankelijk van het openbaar vervoer en 
u moet naar Bisonspoor, bijvoorbeeld omdat u daar cliënt bent bij de ABN-Amro. Dat lukt u drie weken 
niet. U bent dan door de actie van dit college veroordeeld tot deze situatie. Of u moet dan een beroep 
doen op anderen, maar dat is toch niet de zelfredzaamheid waarover dit college zo rept? Hoe kan het 
dat de mensen hiermee ineens geconfronteerd werden? 
 
Nu zie ik hier een briefje op tafel liggen. Dat vind ik ook zo apart. Ik heb om 10.00 uur nog eens ge-
beld met de griffie met de vraag of mijn verzoek was doorgegeven aan het college. Het antwoord van 
de griffie was dat men net binnen was en dat men gelijk zou gaan bellen. Ik wilde graag weten wat er 
aan de hand is. Als antwoord kreeg ik daarop dat ik er bericht over zou krijgen. Om 12.00 uur, 12.30 
uur belde ik eens terug met de vraag waar dat bericht bleef. Men was druk bezig en het bericht zou 
nog komen. Om 14.30 uur heb ik opnieuw gebeld en het bericht zou komen. Om 17.00 uur kreeg ik 
een mail dat ik de volgende dag het bericht zou krijgen, omdat er ook nog een vraag over de bus was 
ingediend. Zo staat het in de mail. Om 19.30 uur komen wij binnen en daar ligt ineens het persbericht 
op dit bureau. Heeft de wethouder zich twee dagen verscholen gehouden? Normaal gesproken heb ik 
de wethouder erg hoog zitten. Het gaat hier om een wethouder die vaak logisch denkt. In dit geval 
vind ik echter dat hij de plank volledig heeft misgeslagen. Wij willen graag antwoorden. 
 
Ik lees in het persbericht dat de Termeerbrug vijf dagen wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Dan denk je dat de overlast maar vijf dagen duurt. Daarna staat er dat de werkzaamheden drie weken 
gaan duren. Wij begrijpen het niet. Hoe kan het dat de gemeente Stichtse Vecht deze beslissing be-
treurt? Dan gaat het over de busonderneming GVU. Die onderneming heeft afgelopen vrijdag besloten 
om de busverbindingen stil te leggen. Het GVU heeft dat moeten besluiten, omdat de gemeente aan-
geeft dat men er drie weken niet door kan. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid op het gebied 
van openbaar vervoer en zal dan een bushalte moeten sluiten en er een oranje zak overheen moeten 
trekken. De gemeente zal moeten communiceren met het GVU over wat er gedaan wordt en over de 
vraag of er een alternatieve route kan komen en er iets kan worden bedacht. Het college stelt het zo 
voor dat het de beslissing van het GVU betreurt. Hoe zit dit nu daadwerkelijk? Uit dit persbericht kan ik 
het niet halen. 
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Ik ben hier echt boos over. Als de wethouder dan toch deze vragen over de bereikbaarheid van de 
ondernemers en over hoe lang het gaat duren gaat beantwoorden, alsmede in het kader van de men-
sen die drie weken lang geen gebruik kunnen maken van de bus en wat het college daaraan gaat 
doen, laat hij dan gelijk meenemen waarom er al wekenlang tegenover het terrein Scholten, bij De Pi-
onier, dingen op het wegdek staan die al wekenlang het verkeer hinderen? De reden daarvan is ons 
ook totaal onbekend. 
 
Motie M3(Groep Frank van Liempdt DVV): Termeerbrug. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 24 april 2012; 
 
overwegende: 
• dat het college voornemens is om de Termeerbrug drie weken af te sluiten voor het gemotori-

seerde verkeer; 
• dat het centrum van Maarssen-Dorp wederom voor lange tijd niet bereikbaar zal zijn; 
• dat wij dat voor de ondernemers en inwoners niet acceptabel vinden; 
• dat het blijkbaar wel mogelijk is (zie oorspronkelijke planning) om de werkzaamheden rondom de 

Termeerbrug in twee dagen uit te voeren; 
 
draagt het college op om: 
de werkzaamheden uit te voeren conform het oorspronkelijke fasegewijze plan met aangepaste data, 
waarbij de Termeerbrug slechts twee dagen gesloten hoeft te worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsslagin. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Gerry Rijsterborgh: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 onderschrijft het verhaal van 
de Groep Frank van Liempdt DVV. Wij willen daaraan echter nog graag iets toevoegen. In het verhaal 
dat wij zojuist hebben gehoord, hebben wij niets gehoord over veiligheid. Ik heb het dan met name 
over het uitrukken van brandweer, ambulance en politie. Voor de brandweer was in overleg met de 
gemeente een goede regeling opgesteld. In de eerste week zouden er beroepskrachten aanwezig zijn 
op de kazerne, omdat de aanrijdtijd van de vrijwilligers van de groep Maarssen veel langer zou zijn als 
er een afsluiting is. Er zou twee keer een weekend zijn waarin de Termeerbrug en de kruising Park-
weg-Binnenweg afgesloten zijn. Daarmee konden wij wel leven. Dan is er een iets langere aanrijdtijd. 
Dat wordt nu gewoon drie weken. Inmiddels is die groep beroepskrachten in de kazerne in de tweede 
week vervangen door vrijwilligers. Nu wordt het piket weer gewoon gebruikt zoals eerst. Dat betekent 
zonder meer dat als je aan de kant van de Plesmanlaan aan de Vecht woont en je huis in brand staat, 
de brandweermannen over de Sportparkweg naar de kazerne moeten gaan. Het eerste uitrukvoertuig 
mag dan door de Binnenweg, maar kan straks ook vijf dagen de brug niet over en zal naar het onge-
val of het incident moeten aanrijden via de Sportparkweg. Als die kant van Maarssen zich dat reali-
seert, dan zullen er veel vragen en klachten terechtkomen bij de gemeente. 
Ik heb de volgende vraag voor de wethouder. Is er overleg geweest over deze maatregel en dat het 
drie weken gaat duren in plaats van twee keer een weekend? 
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Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt begon zo goed. Hij gaf aan 
dat de omgeving fantastisch is geïnformeerd en hij noemde de boodschappendienst. Toen ging het 
echter vrij snel mis. 
Dit weekend kregen wij een mail, met daarin inderdaad de inhoud van de motie en met het verzoek 
om de werkzaamheden met onmiddellijke ingang stil te leggen. Het is natuurlijk vrij gemakkelijk om 
zoiets te mailen. Er zijn daar mensen aan het werk. Het heeft enorme consequenties. Het college 
vond dat ook niet nodig. Ik zal in het kort schetsen wat er is gebeurd. Het is een vrij technisch en in-
gewikkeld verhaal. Omdat er ook bij anderen verwarring bestaat, heb ik gemeend dit op een A4-tje in 
een persbericht te zetten, met een kaart erbij, zodat duidelijk is langs welke route je kunt rijden. 
 
De eerste planning betrof vijf fasen. De burger wil gewoon weten wanneer de weg open is en wanneer 
die dicht is. In de eerste planning was sprake van een afsluiting van twee dagen. Een aantal weken 
geleden heeft de winkeliersvereniging gevraagd om de zaak open te hebben, afgelopen zaterdag bij 
de opening van de Kaatsbaan. Wij zijn daarom wat aan het sleutelen geweest in de planning. Dat 
heeft ertoe geleid dat de Termeerbrug niet twee dagen is afgesloten, maar vijf dagen. Waarom nu van 
twee naar vijf dagen? Dit hele project is doorgesproken met de diensten van brandweer, ambulance 
en politie. Ook hebben wij in het hele project een voorziening gereserveerd van € 18.000,-- voor zo-
genaamde kazernering. Dat betekent dat er op alle momenten, ook nu, mensen in de kazerne slapen 
om ervoor te zorgen dat er bij een brand geen sprake is van aanrijdtijden die niet verantwoord zijn. 
Ook de nieuwste wijziging is conform het advies van de brandweer aangebracht. 
 
In het stukje tussen de kruising Parklaan-Kerkweg-Termeerbrug moeten sleuven worden gemaakt 
voor de VRI (Verkeers Regel Installatie). In de eerste planning zou dat gebeuren terwijl er gewoon 
doorgaand verkeer zou zijn. De aannemer heeft gezegd dat dit qua veiligheid niet verantwoord is en 
dat de weg op dat moment moet worden afgesloten. Om die reden zijn er dagen bij gekomen. 
De Termeerbrug wordt dus voor vijf dagen afgesloten. Dan kom je het dorp binnen. Het eerste wat je 
ziet is een bord met daarop de vermelding dat de weg is afgesloten van 23 april tot en met 11 mei. Ik 
snap dat u dan op het verkeerde been wordt gezet. Dan is de eerste reactie namelijk dat de weg dicht 
is voor drie weken. Dat is echter niet juist. Het doorgaande verkeer en in elk geval het sluipverkeer wil-
len wij in die drie weken niet in het dorp hebben. De inwoners kunnen gedurende vijf werkdagen niet 
door het dorp en voor de rest wel. Er is een omleidingsroute vastgesteld, aan de ene kant via de Em-
maweg door eenrichtingsverkeer en aan de andere kant de Breedstraat. Wij gaan dat echter niet 
breed publiceren, omdat dat een regeling is die alleen door de inwoners gebruikt zou moeten worden, 
ook in verband met overlast en klachten die wij al hebben gehad van de inwoners. 
In het persbericht ziet u het ook. Ter hoogte van de Thorbeckelaan/Huis ten Boschstraat staat een 
verkeersregelaar. Hij vraagt waar iemand naartoe moet. Als iemand niet in het dorp hoeft te zijn, wordt 
diegene verwezen naar de omweg Sweserengseweg-Sportparklaan. Degenen die wel in het dorp 
moeten zijn, worden verwezen naar de tussentijdse route via de Breedstraat-Emmaweg. 
 
Misschien is het ook goed het volgende te melden. Ik waardeer altijd de stiptheid van de heer Van 
Liempdt. In dit persbericht staat dat de werkzaamheden naar verwachting 11 mei zijn afgerond. Mocht 
hij nu zien dat dit op 12 mei nog niet het geval is, dan hoeft hij mij niet te bellen, want dan zijn de 
werkzaamheden verschoven. Het asfalteren van de bovenste laag – hij weet dat nog beter dan ik –
 betreft een dunne laag en dat luistert heel nauw. Dat werk is ernstig afhankelijk van het weer en of 
het regent. De termijn kan opschuiven, maar duurt niet langer dan vijf dagen. De omwonenden weten 
dat. Morgen zullen wij dat nog duidelijk maken aan de omwonenden, zodat daarover geen misver-
stand kan bestaan. Dat is het risico dat nog steeds bestaat. 
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Het openbaar vervoer. Die situatie heeft ons wel een beetje overvallen. Maanden geleden hebben wij 
al aangegeven wat de planning is en wat wij willen gaan doen. Pas afgelopen vrijdag heeft het GVU 
aangegeven dat het de busverbinding gedurende drie weken stillegt. U mag van ons verwachten dat 
wij meteen de telefoon hebben gepakt en onder meer hebben gevraagd waarom het op deze manier 
moet. We hebben afgesproken dat klachten gemonitord worden. Op dit moment hebben wij één klacht 
ontvangen. Wij zijn bezig om dit soort klachten met maatwerk op te lossen. Dat betekent dat er ie-
mand komt die zorgt voor vervoer. Op dit moment is dat niet de beste oplossing, maar het is wel een 
oplossing die wij heel snel kunnen realiseren. Het gaat om de route Emmaweg of Breedstraat. Daar-
over kan geen zwaar verkeer rijden, maar wel een klein busje. Dat busje moet apart worden inge-
huurd. Daarvoor ben je zo € 10.000,-- tot € 15.000,-- kwijt. Dat moet je misschien wel doen, maar wij 
kijken eerst of wij het via maatwerkoplossingen kunnen doen. Het is jammer dat wij de reactie van het 
GVU zo laat hebben gekregen. Overigens vindt er morgen nog weer een overleg plaats over de vraag 
of er niet een betere oplossing te vinden is. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De wethouder zei dat hij het niet breed gaat communice-
ren. Verkeer is echter net water. De wethouder van Verkeer zou dat toch zeker moeten weten. Het 
duurt nog geen dag voordat iedereen weet dat men daar langs kan. 
Ik heb een paar klachten ontvangen over het niet rijden van de bussen. Ik zag de pers net driftig 
schrijven. De wethouder kan ervan uitgaan dat hij een busje kan gaan huren. Ik vind het mooi wat de 
wethouder zegt over het leveren van maatwerk. Ik denk echter dat dat heel snel heel veel gaat wor-
den. Ook dat bericht zal de kranten wel bereiken. 
De wethouder sprak over verkeersregelaars. Waar staan die dan precies? Ik zie de situatie en weet 
dat ze niet aan het begin van het dorp staan. Als men al bij de Termeerbrug is en men zou er niet 
moeten zijn omdat men er niet woont, dan moet men terug. Dat geeft chaos. 
Hoe kan een wethouder na een mail van een aantal ondernemers over de opening van de Kaatsbaan 
en met de vraag of in verband met een feestje de brug nog even kan openblijven, zeggen dat de con-
sequentie dan is dat de brug in plaats van twee dagen vijf dagen dicht zit? Het dorp is drie weken niet 
bereikbaar en de bussen rijden niet. Hoe kan de wethouder daarover niet hebben nagedacht? 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij is dat net gezegd door de wethouder. Wat mij be-
treft zijn er duidelijke antwoorden gegeven. Ik vind dit een beetje lijken op stemmingmakerij. Dat be-
gon al in de aanloop. Ik heb mij heel lang ingehouden, maar ik wilde toch even melden dat dit wat mij 
betreft erg ver gaat. 
 
Frank van Liempdt: Als u vindt dat het erg ver gaat dat ik aan de wethouder vraag waarom na een 
mail van ondernemers over een feestje op de Kaatsbaan een hele planning die goed was … 
 
Dinno de Meer: De wethouder heeft aangegeven dat hij veel heeft beperkt en dat hij geprobeerd heeft 
veel te regelen. Ik wil de wethouder niet ondersteunen, maar ik hoor dat duidelijk terug. Waarom hoort 
de heer Van Liempdt dat niet? 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 ondersteunt de wethouder. De wethouder 
heeft hier uitstekend zijn best gedaan om tot een goede oplossing te komen. D66 wil de wethouder 
steunen in zijn zorgen omtrent de busverbinding. Ik hoop dat het college duidelijk maakt aan het GVU 
dat dit niet de werkwijze is waar Stichtse Vecht blij mee is. Dat werd al gedaan, maar extra benadruk-
ken kan natuurlijk nooit kwaad. 
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Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Dan kan de wethouder zijn betoog misschien afronden. Ik ben ge-
triggerd door de woorden over de aanrijdtijden van de brandweer. Er is een maatregel genomen met 
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kazernering; dat begrijp ik. Uit het verhaal van mevrouw Rijsterborgh begrijp ik echter dat men een 
heel eind moet omrijden. Wat is de vertraging in de aanrijdtijd en is dat verantwoord? 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp niet goed waarom het zagen en frezen van gleuven 
twee dagen moet duren. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik probeerde juist door mijn interruptie het wat korter te maken. 
Ik dacht dat ik bijval zou krijgen, maar helaas gaat de discussie nog verder. Luistert iemand wel op de-
tailniveau naar de wethouder of luister ik alleen naar de wethouder? Hoe zit het nu precies? 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een vraag. Hoe communiceert de wethouder de be-
reikbaarheid van de inwoners van Breukelen, Nigtevecht en Loenen over het openbaar vervoer naar 
het gemeentehuis? Dat is nog niet gecommuniceerd. Hoe denkt hij dat op te vangen? 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Ik ondersteun de wethouder in zijn uitstekende optreden en 
de snelle en goede oplossingen die er liggen. Het zijn drie weken, maar het zijn wel werkzaamheden 
die absoluut moeten worden uitgevoerd. Ik neem aan dat wij dat allemaal graag willen. Het gaat om 
behoorlijke stukken straat. Het knapt er behoorlijk van op. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp niet hoe je een wethouder kunt complimenteren 
daar waar de werkzaamheden eerst een week zouden duren en ze daarna door de verschuiving door 
een feestje drie weken gaan duren. 
 
De voorzitter: Nu grijp ik in, mijnheer Van Liempdt. We houden het wel bij de feiten. De wethouder 
heeft net duidelijk uitgelegd dat de werkzaamheden vijf dagen duren. We moeten hier wel de feiten 
delen. Ik zie dat deze discussie nergens meer toe gaat leiden. De sfeer begint nu narrig te worden en 
dat heeft helemaal geen zin. Volgens mij heeft iedereen zijn punt gemaakt. Ik geef het woord aan de 
wethouder. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Volgens de originele planning zouden de werkzaamheden 
een week duren. Nu duren ze drie weken. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik vind dit echt kwalijk. Er wordt nu een beeld 
neergezet dat volkomen buiten de waarheid is. Je kunt je afvragen of het grappig is bedoeld of dat 
men ongehinderd is door enige kennis – waar ik maar even van uitga – of dat het gaat om een strate-
gie. Mijnheer Van Liempdt, ik waarschuw u: houd u bij de feiten. Ik vind het heel onzorgvuldig als u 
suggereert dat, omdat de middenstand op de Kaatsbaan een feestje wilde hebben, de werkzaamhe-
den nu ineens drie weken duren. Dat raakt kant noch wal. 
 
Frank van Liempdt: Als u het nog een keer helder uitlegt. 
 
De voorzitter: Nee, mijnheer Wiersema is aan het woord. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Ik leg het nog één keer uit. Bij elkaar duren de werkzaamheden drie we-
ken. U ziet het op de tekening: tussen de Termeerbrug en de eerste kruising aan de zuidelijke kant 
wordt de weg vijf dagen afgesloten. Dat is nodig voor het graven van sleuven en het asfalteren, enzo-
voort. De weg wordt ook afgesloten voor de veiligheid van de mensen die daar aan het werk zijn. Vijf 
dagen, niet meer en niet minder. De werkzaamheden kunnen opschuiven als het slecht weer is. Het 
blijven vijf dagen. Het waren er twee en het zijn er nu vijf. Niet meer en niet minder. U moet zich heel 
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goed realiseren dat dit soort maatregelen heel ingrijpend is. Als u ziet hoe er nu al schade is ontstaan 
op de Kerkweg aan de toplaag, omdat daar te snel is geasfalteerd, dan wil ik niet dat dat gebeurt in dit 
traject. Ik wil daar geen risico’s lopen. Wij informeren de mensen die daar direct aanwonend zijn. Zij 
kunnen via de Emmastraat en Breedstraat in het dorp komen. De mensen uit Breukelen moeten maar 
netjes omrijden en zij komen de borden tegen waarop staat dat de weg drie weken is afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Aan deze kant van de Vecht kun je via de Kerkweg rijden en je auto parkeren bij 
de bank. Vanaf de andere kant kun je visa versa. Dan denk ik dat wij op deze manier op een heel net-
te en fraaie manier het dorp opknappen. 
 
De kazernering is bedoeld om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers tijd besparen. Zij zijn dan al in de 
kazerne en hoeven niet meer aan te rijden; zij kunnen meteen naar de brand. Er zijn voorzieningen 
dat je door de Binnenweg kunt rijden. Er zijn sleuven, platen en borden. Dat is allemaal overlegd met 
de brandweer, ook deze wijziging. Ik ken de minuten aanrijdtijd. Die is afhankelijk van de vraag of het 
om een woonpand of een winkelpand gaat. € 18.000,-- is een behoorlijke sloot met geld. Het is ver-
antwoord om dit uit te geven, om ervoor te zorgen dat dit op een goede manier wordt geregeld. De 
adviezen van de brandweer zijn allemaal schriftelijk vastgelegd. Daarover hoeft u zich geen zorgen te 
maken. 
 
Het openbaar vervoer is inderdaad een probleem. Of je nu aan de zuidkant van de afsluiting zit of in 
Breukelen, je kunt nu dus niet bij het gemeentehuis komen. Dan moet je eerst naar Utrecht en bij 
Utrecht via het centraal station of via het busstation kun je dan aan de bovenkant van Maarssen ko-
men. Dat is te gek voor woorden. Wij gaan proberen dit op te lossen. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Mijn vraag was of u dat uitgebreider dan nu in het persbericht 
gaat communiceren. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik zal overleggen over de communicatie. Dat is 
een goed idee. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik vroeg ook nog waarom het graven van sleuven twee dagen 
moet duren. 
 
De voorzitter: Dat gaan wij hier niet met elkaar bepraten. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat wij 
hier gaan discussiëren over gleuven in de weg. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Mag ik nog iets zeggen als indiener van de motie? 
 
De voorzitter: Nee, we hebben twee termijnen gehad. De wethouder heeft gereageerd. Ik breng de 
motie nu in stemming. 
 
Frank van Liempdt; Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. 
 
De voorzitter: Nee, mijnheer Van Liempdt. 
 
Frank van Liempdt: Ja, een punt van orde. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het zou zo maar kunnen dat ik de motie intrek. U kunt niet 
zomaar een stemming doen. Ik ben bereid die motie in te trekken, want als ik de motie nu lees en ik 
het verhaal van de wethouder hoor, dan zijn er dingen in gang gezet waardoor de motie het sowieso 
niet kan halen en niet uitvoerbaar is. Voordat ik de motie intrek, wil ik alleen nog van de wethouder 
weten of het klopt dat de oorspronkelijke planning fase 3, 4 en 5 acht dagen zouden duren, namelijk 
van … 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Brengt u de motie nu gewoon in stemming. 
 
Frank van Liempdt: Geef daarop nu eens gewoon een antwoord. 
 
De voorzitter: Nee, het is voldoende geweest. De wethouder is heel duidelijk geweest en u hebt op al 
uw vragen een antwoord gehad. Ik breng de motie in stemming. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik trek de motie in. 
 
De voorzitter: De motie is ingetrokken. 
 
- Sluiting. 
 
De voorzitter: Laten wij nu niet in deze narrigheid met elkaar eindigen. We zijn aan het slot van deze 
avond gekomen. U heeft al iets fris te drinken gekregen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Ik ben niet narrig, hoor. 
 
De voorzitter: Ik doelde niet specifiek op iemand. Laten wij nog even wat drinken met elkaar. Ik wens u 
voor daarna wel thuis. De Koetsier is gesloten. 
Ik sluit de vergadering. 
 
 
 
(Einde van de vergadering om 22.50 uur.) 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2012. 
 
De voorzitter,  De griffier, 
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