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1 Ingekomen zienswijzen  
 

Deel A van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 (GVVP Stichtse Vecht 
2013) en de uitgangspuntennotitie hebben van vrijdag 17 mei tot en met zondag 7 juli 2013 ter visie 
gelegen. De kennisgeving van de ter inzage legging van het deel A is toegezonden naar alle georga-
niseerde bewonersgroepen, een groot aantal belangenorganisaties, het Rijk, de provincie Utrecht, 
het BRU en de omliggende gemeenten. Voorts is de ter visielegging gepubliceerd op de gemeentelij-
ke website en de gemeentelijke pagina in de krant. 
 
Binnen de termijn van de ter visie legging door 76 zienswijzen binnengekomen van 17 verschillende 
indieners. De zienswijzen zijn in hoofdstuk 2 samengevat weergegeven. In hoofdstuk 2 worden te-
vens de reacties behandeld. 
 
De zienswijzen zijn in alfabetische volgorde afkomstig van de volgende personen, belangengroepen 
en instellingen: 
Basisschool Podium te Loenen aan de Vecht, Bestuur Regio Utrecht, bewoner Vreelandseweg te 
Nigtevecht, bewoner Herenweg te Maarsseveen (2x), bewoner Stationsweg te Nieuwersluis, bewo-
nersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, Fietsersbond afdeling Stichtse Vecht, gemeente de Bilt, 
gemeente Utrecht, provincie Utrecht, ROVER regio Utrecht, Stichting MOL, Vechtplassencommissie, 
Wijkcommissie Fazantenkamp, Wijkcommissie Zebraspoor en Winkeliersvereniging Breukelen. 
 
Vanwege privacybepalingen zijn de zienswijzen in hoofdstuk 2 verder geanonimiseerd.  
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2 Zienswijzen en beantwoording 
 
 
2.1 zienswijze 1.1 

 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is het ermee eens dat de snelheid op de Vreelandseweg naar beneden wordt bijgesteld, 
maar acht hierbij een snelheid van 50 km/uur realistischer dan een snelheid van 30 km/uur. Hij is van 
mening dat voor de Klompweg (niet opgenomen in huidige plannen) een zelfde regiem zou moeten 
gelden. 
 
Beoordeling: 
De Vreelandseweg is een erftoegangsweg (ETW) buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde 
kom is een maximum snelheid van 50 km/uur niet toegestaan. 
De Klompweg voldoet geheel aan de richtlijnen voor het aanpassen van de maximum snelheid als 
aangegeven in hoofdstuk 5 van het GVVP deel A. In tekst en verbeelding zal de Klompweg dan ook 
worden ingedeeld als 30 km/ uur ETW bubeko. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Klompweg toevoegen bij wegen waar de maximum snelheid terugge-

bracht wordt naar 30 km/uur 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan,  
verbeelding 

Klompweg aanduiden als ETW bubeko 30 km/uur 

 
 
 
2.2 zienswijze 1.2 
 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat de maximum snelheid op de Kanaaldijk Oost niet teruggebracht moet 
worden van 80 km/uur naar 60 km/uur. Hij is bang dat illegaal zal worden ingehaald. 
 
Beoordeling: 
De Kanaaldijk Oost is gemiddeld 5,25 meter breed. De breedte van de berm tussen rijbaan en twee-
zijdig bereden fietspad bedraagt 50 tot 75 cm. Voor een duurzaam veilig inrichting van de weg als 80 
km/uur weg zouden deze breedtes resp. 8.00 en 3.00 meter moeten zijn. Voor een veilige 80 km/uur 
weg is de Kanaaldijk Oost dus veel te smal. Voor verbreding van rijbaan en/of tussenberm ontbreekt 
de ruimte. Een duurzaam veilige inrichting is dan ook alleen mogelijk als de maximum snelheid wordt 
teruggebracht naar 60 km/uur. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.3 zienswijze 2 
 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst op de hoogteverschillen in de fietspaden bij sommige bruggen in Maarssenbroek. Hier-
door treden gevaarlijke situaties op. De hoogteverschillen zijn vooral hinderlijk voor voertuigen met 
kleine wielen als scootmobielen. 
 
Beoordeling: 
Conform het bepaalde in paragraaf 6.6 van het GVVP deel A dient het kwaliteitsniveau voor fietspa-
den te voldoen aan de beleidskaders openbare ruimte, voorkeursvariant Veilig en Integraal. Hierbij 
horen ook vloeiende overgangen bij hoogteverschillen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Opmerking t.a.v. hoogteverschillen wordt als knelpunt toegevoegd. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 
 
2.4 zienswijze 3 
 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wil niet dat de Herenweg wordt opgewaardeerd van een 50 km/uur ETW naar een 50 km/uur 
GOW (Gebiedsontsluitingsweg). 
 
Beoordeling: 
Gelet op de vele erfontsluitingen is de Herenweg inderdaad in eerste instantie een ETW. De richtlij-
nen als aangegeven in CROW publicatie 315 geven aan dat op zo’n weg geen scheiding tussen de 
vervoerswijzen mag plaatsvinden. Dit betekent dat fietsstroken of fietssuggestiestroken eigenlijk niet 
zijn toegestaan. Een dergelijke scheiding is voor de Herenweg juist gewenst, mede gezien het relatief 
hoge percentage vrachtverkeer op deze weg. Een GOW roept echter op, dat deze weg ook een ge-
biedsontsluitende functie heeft. In beperkte mate is dat nu ook het geval, met name voor het verkeer 
vanuit Tienhoven en Oud Maarsseveen naar de Zuilense Ring via de Maarsseveensepoort. Om het 
verkeer over de Herenweg zo veel mogelijk te beperken is het wenselijk dat dit verkeer gebruikt 
maakt van de route via de Sweserengseweg. Dit gegeven pleit er ook voor om de Herenweg niet op 
te waarderen tot GOW. 
De Herenweg kan een ETW blijven, als hierbij bewust wordt afgeweken van de richtlijn uit de CROW 
publicatie 315 om geen scheiding tussen de vervoerswijzen aan te brengen. Gezien de landelijke 
uitstraling en de relatief grote lengte van de weg is het niet realistisch om de maximum snelheid op 
de Herenweg hierbij terug te brengen naar 30 km/uur.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Tekst m.b.t. opwaardering Herenweg aanpassen 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Herenweg aanduiden als ETW bibeko 50 km/uur 
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2.5 zienswijze 4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoek ook voor het gedeelte van de Stationsweg te Nieuwersluis buiten de bebouwde kom 
de maximum snelheid vast te stellen op 30 km/uur. 
 
Beoordeling: 
De Stationsweg te Nieuwersluis binnen de kom is aangeduid als ETW 30 km/uur. Het laatste deel, 
doodlopend, parallel aan het Amsterdam Rijnkanaal (ARK), is nu formeel nog een ETW 60 km/uur. 
Het betreffende deel maak onderdeel uit van de doorgaande fietsverbinding langs het ARK. Dit weg-
vak (lang ca. 200 meter) voldoet geheel aan de richtlijnen voor het aanpassen van de maximum 
snelheid als aangegeven in hoofdstuk 5 van het GVVP deel A. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Stationsweg Nieuwersluis bubeko toevoegen bij wegen waar de 

maximum snelheid teruggebracht wordt naar 30 km/uur 
Bijlage 1deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Stationsweg Nieuwersluis buiten de bebouwde kom aanduiden als 
ETW bubeko 30 km/uur 

 
 
2.6 zienswijze 5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wil niet dat de Herenweg wordt opgewaardeerd van een 50 km/uur ETW naar een 50 km/uur 
GOW en draagt hiervoor verschillende argumenten aan. 
 
Beoordeling: 
Zie beantwoording zienswijze 3 (paragraaf 2.4) 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Tekst m.b.t. opwaardering Herenweg aanpassen 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Herenweg aanduiden als ETW bibeko 50 km/uur 

 
 

2.7 zienswijze 6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ziet graag dat in het uitvoeringsprogramma de herinrichting van de Burgemeester Huyde-
copperweg wordt opgenomen. 
 
Beoordeling: 
De Burgemeester Huydecopperweg is in het categoriseringsplan wegen aangemerkt als 60 km/uur 
erftoegangsweg. Bij groot onderhoud zal de weg conform de hiervoor geldende (CROW) richtlijnen 
worden ingericht. In het uitvoeringsplan zal hier nader op worden ingegaan. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.8 zienswijze 7.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ervaart de uitrit van de parkeerplaats Markt op de Straatweg aan de zuidzijde als gevaarlijk 
voor fietsers en automobilisten. 
 
Beoordeling: 
In het uitvoeringsprogramma zal aan dit knelpunt aandacht worden besteed. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Opmerking t.a.v. de gevaarlijke uitrit aan de zuidzijde van de Markt te 
Breukelen wordt als knelpunt toegevoegd. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.9 zienswijze 7.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst op het tekort aan parkeerplaatsen op de Kerkbrink t.b.v. de horeca (afhalen) en win-
kels. 
 
Beoordeling: 
Parkeren komt aan de orde in de nota parkeren (deel B van het GVVP). Opgemerkt moet worden dat 
binnen de visie voor het Centrum van Breukelen wordt uitgegaan van gecentreerd parkeren ten 
noorden van het Centrum (Hazeslinger) en ten zuiden van het Centrum (Markt), dit om extra zoek-
verkeer in het Centrum te voorkomen.. De wens van de indiener is in strijd met deze visie.. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Opmerking t.a.v. het tekort aan officiële parkeerplaatsen op de Kerk-
brink te Breukelen wordt als knelpunt toegevoegd. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.10 zienswijze 8 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wil graag actief betrokken worden bij de inrichtingsplannen voor de Rijksstraatweg te Loenen 
aan de Vecht. 
 
Beoordeling: 
Bezien zal worden of de indiener deel kan uitmaken in de nog op te richten klankbordgroep herinrich-
ting Rijksstraatweg. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.11 zienswijze 9.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat op de Herenweg, Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk te hard 
wordt gereden, dat deze wegen op dit moment niet veilig zijn ingericht, dat de hoeveelheid verkeer op 
deze wegen niet mag toenemen en dat op deze wegen beter gecontroleerd moet worden op snel-
heid. Voort merkt indiener op dat de Herenweg en Gageldijk veel sluipverkeer voorkomt en dat over 
deze wegen relatief veel vrachtverkeer rijdt. 
 
Beoordeling: 
Conform het GVVP dienen te wegen zo veel mogelijk conform de richtlijnen van het CROW te wor-
den aangepast. Dit zal, indien noodzakelijk gebeuren bij groot onderhoud van de wegen. In het uit-
voeringsprogramma 2014-2020 zal hierop voor de betrokken wegen worden ingegaan. 
In het categoriseringsplan zijn de Westbroekse Binnenweg en Oudedijk afgewaardeerd van ETW 
bibeko 50 km/uur naar ETW bibeko 30 km/uur. Indiener kan zich vinden in deze afwaardering.  
Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 6.2 van deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 dient 
vrachtverkeer zo veel mogelijk gebruik te maken van de gebiedsontsluitingswegen. Onderzocht zal 
worden of het vrachtverkeer op de Herenweg en Gageldijk bestemmingsverkeer is of (ongewenst) 
doorgaand verkeer. 
 
De opmerkingen van de indiener zullen als knelpunt in de uitgangspuntennotitie worden vermeld. 
Concrete maatregelen komen, indien noodzakelijk, aan de orde in de nota auto- landbouw- en 
vrachtverkeer en in het uitvoeringsprogramma 2014-2010.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Opmerkingen met betrekking tot de Herenweg, Gageldijk, West-
broekse Binnenweg en Oudedijk  worden als knelpunt toegevoegd. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.12 zienswijze 9.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wil niet dat de Herenweg wordt opgewaardeerd van een 50 km/uur ETW naar een 50 km/uur 
GOW (Gebiedsontsluitingsweg). Indiener zou wel graag zien dat fietsers en gemotoriseerd verkeer 
beter gescheiden zouden moeten worden. 
 
Beoordeling: 
Een scheiding van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer is volgens de richtlijnen van het CROW 
alleen mogelijk op een GOW. De beide wensen van indiener kunnen dan ook niet gelijktijdig worden 
vervuld. Conform de beantwoording van zienswijze 3 (paragraaf 2.4) wordt voorgesteld de Herenweg 
aan te merken als ETW 50 km/uur bibeko. Hierbij horen geen vrijliggende fietspaden.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Tekst m.b.t. opwaardering Herenweg aanpassen 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Herenweg aanduiden als ETW bibeko 50 km/uur 

 
 

 
2.13 zienswijze 9.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ervaart geluidsoverlast van de N230 en vraagt expliciete aandacht voor het terugdringen 
daarvan. 
 
Beoordeling: 
In deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 wordt ingezet op verlaging van de maximum snelheid 
op de N230 met het doel om de verkeersveiligheid te verbeteren en de geluidsoverlast en de lucht-
vervuiling te verminderen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.14 zienswijze 10.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat bij de kernpunten, als vermeld in paragraaf 3.4, bevordering van het 
fietsgebruik wordt vermeld. 
 
Beoordeling: 
In hoofdstuk 6.6 komt de opmerking van indiener aan de orde. Dit zal zeker ook het geval zijn in de 
nota langzaamverkeer, deel C van het GVVP Stichtse Vecht 2013. Gelet op het belang van dit be-
leidsonderdeel is vermelding bij de kernpunten inderdaad gewenst. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Bevordering van het gebruik van de fiets opnemen bij de kernpunten 

in paragraaf 3.4 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.15 zienswijze 10.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat bij de kernpunten, als vermeld in paragraaf 3.4, handhaving wordt ver-
meld. 
 
Beoordeling: 
In het GVVP Stichtse Vecht wordt niet expliciet op de handhaving ingegaan. De Verkeershandha-
vingsteams en de Basiseenheden van de politie richten zich op controle en handhaving m.b.t. 
HELMGRAS-overtredingen (Helm, Gordel, Rood licht, Alcohol en Snelheid), waarbij zoveel mogelijk 
de relatie wordt gelegd tussen de controle-activiteiten en de risicovolle trajecten binnen de gemeente. 
Het handhavingprogramma wordt jaarlijks door de politie opgesteld.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.16 zienswijze 10.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening de prioriteit van de in hoofdstuk 4 beschreven beleidsuitgangspunten altijd 
afhankelijk gesteld dient te worden van de omstandigheden. 
 
Beoordeling: 
In de toelichting is aangegeven dat de aangegeven volgorde geen blauwdruk is voor de beoordeling 
van conflictsituaties en dat deze beoordeling afhankelijk is van de situatie. Deze formulering biedt 
voldoende ruimte conform de wens van de indiener de volgorde van de beleidsuitgangspunten af-
hankelijk van de omstandigheden te beoordelen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 
 

GVVP Stichtse Vecht 2013 reactienota zienswijze op deel A                      juli 2013                        10 
 



2.17 zienswijze 10.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat op de Straatweg tussen Loenen aan de Vecht en Breukelen en tussen 
Breukelen en Maarssen een maximum snelheid van 50 km/uur zou kunnen gelden. 
 
Beoordeling: 
De beschreven wegvakken zijn gelegen buiten de bebouwde kom. De hiervoor geldende maximum 
snelheden zijn 80 km/uur, 60 km/uur en bij uitzondering 30 km/uur. Dit is onafhankelijk van het gege-
ven of de weg bedoeld is voor intern verkeer of doorgaand verkeer waar de indiener zich op beroept. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.18 zienswijze 10.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat op niet al te lange termijn wordt overgegaan tot de afwaardering van een 
aantal belangrijke routes van 60 km/uur ETW bubeko naar 30 km/uur bubeko, als aangegeven in 
hoofdstuk 5 van deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013. Indiener zou graag zien dat deze wegen 
worden aangemerkt als fietsstraat, waarbij gemotoriseerd zoveel mogelijk wordt geweerd. 
 
Beoordeling: 
In deel C van het GVVP Stichtse Vecht 2013 (nota langzaamverkeer) zal de afwaardering van de 
genoemde routes nader worden uitgewerkt. Het tijdspad komt aan de orde in deel G, het Uitvoe-
ringsprogramma 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.19 zienswijze 10.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener onderschrijft de beleidsuitgangspunten t.a.v. landbouwverkeer (paragraaf 6.3) en motoren 
en recreatief autoverkeer (paragraaf 6.4). Indiener wijst erop dat de opgelegde beperkingen vooral in 
het weekend moeten gelden. 
 
Beoordeling: 
In de uitwerking van de beleidsuitgangspunten als vermeld in paragraaf 6.3 en 6.4 zal met de opmer-
king van de indiener rekening worden gehouden. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.20 zienswijze 10.7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wil bij scholen parkeren verbieden en pleit hier voor “kiss en ride” stroken. 
 
Beoordeling: 
Voor de inrichting rond scholen kan geen blauwdruk worden gegeven. De omgeving varieert en ook 
verschilt per school de vervoerswijze. Bij sommige scholen komt vrijwel iedere leerling te voet of per 
fiets, bij andere scholen worden vrijwel alle leerlingen met de auto gebracht. Het beleid is om per 
school samen met het schoolbestuur, ouders en omgeving een uitwerkingsplan voor de inrichting van 
schoolomgeving en schoolroutes te maken. “Kiss en ride” stroken zijn daarbij zeker een optie. 
De uitwerking van de veilige schoolomgevingen en schoolroutes komt aan de orde in het uitvoerings-
plan.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.21 zienswijze 10.8 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat een inventarisatie wordt gemaakt van de wegen in de kernen die voor het 
instellen van eenrichtingverkeer in aanmerking komen. 
 
Beoordeling: 
Het instellen van eenrichtingverkeer in de veelal oudere kernen kan een middel zijn om de parkeer-
druk te verlagen. In de nota parkeren (deelnota B van het GVVP) wordt hier nader ingegaan. In de 
uitwerking van deze nota zal gebiedsgericht en volgens een participatief proces worden bezien of en 
zo ja welke wegen eventueel voor eenrichtingverkeer in aanmerking komen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.22 zienswijze 10.9 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in deel A van het GVVP een beleidsuitgangspunt t.a.v. de openbare verlichting langs 
fietspaden en meldt de slechte verlichting langs de Straatweg buiten de bebouwde kom en langs de 
parallelweg van de N401. 
 
Beoordeling: 
In paragraaf 6.6 worden de vijf kwaliteitseisen voor een goed fietsnetwerk beschreven. Daarbij is 
onder de rubriek veiligheid vermeld: “De fietsinfrastructuur moet ook sociaal veilig zijn met voldoende 
verlichting en sociale controle”. Deze formulering biedt voldoende houvast voor de verlichting langs 
fietspaden. De door indiener aangegeven knelpunten zijn bij de gemeente en wegbeheerder (provin-
cie Utrecht) bekend. Laatste werkt momenteel een plan voor verbetering uit.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.23 zienswijze 10.10 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is blij met de aandacht die de gemeente besteed aan gladheidbestrijding op fietspaden, 
maar zou graag zien dat het schema daarvoor op sommige punten wordt aangepast of verbeterd.. 
 
Beoordeling: 
De opmerking van de indiener is vooral gericht op de uitvoering van het beleid. Aan de indiener zal 
worden gevraagd concreet aan te geven welke punten hij hierbij in gedachten heeft. 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.24 zienswijze 10.11 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is blij met de aandacht die de gemeente besteed aan gladheidbestrijding op fietspaden, 
maar zou graag zien dat het schema daarvoor op sommige punten wordt aangepast of verbeterd. 
 
Beoordeling: 
De opmerking van de indiener is vooral gericht op de uitvoering van het beleid. Aan de indiener zal 
worden gevraagd concreet aan te geven welke punten hij hierbij in gedachten heeft. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.25 zienswijze 10.12 en 10.13 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener pleit voor het plaatsen van voldoende fietsenrekken in een door de Fietsersbond goedge-
keurde uitvoering op een aantal nader genoemde locaties en voor het vergroten van de mogelijkhe-
den van fietsverhuur, met name bij de TOP’s en Poorten. 
 
Beoordeling: 
In paragraaf 6.6 van het GVVP deel a wordt als beleidsuitgangspunt gemeld “het fietsverbruik wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd”. Hieronder valt het aanbrengen van voldoende fietsenrekken en het 
faciliteren van de fietsverhuur. In beleidsnota C wordt hieraan verder invulling gegeven. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.26 zienswijze 10.14 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoekt de paaltjes in en bij fietspaden en doorgangen tussen woonpleinen te verwijderen. 
  
Beoordeling: 
Door het relatief grote aantal letselongevallen met paaltjes in fietspaden is de verwijdering ervan een 
landelijk punt van discussie. Ook door de politie is om verwijdering gevraagd. De politie ervaart de 
paaltjes als hinderlijk obstakel bij de achtervolging van daders op fiets of bromfiets. 
In deel C van het GVVP zal op deze materie verder worden ingegaan. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.27 zienswijze 10.15 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener hecht meer belang aan de verbreding en beveiliging van de fietspaden over de Breukeler-
brug dan aan een 2e brug over het ARK in Breukelen. 
  
Beoordeling: 
De verbreding van de Breukelerbrug vormt een belangrijk onderdeel in de verbetering van het fiets-
netwerk in de gemeente. Een 2e brug over het ARK is vooralsnog niet aan de orde. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.28 zienswijze 10.16 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt aandacht voor een goede uitvoering van de zuidelijke aansluiting van de Randweg te 
Loenen aan de Vecht op de Straatweg en wil graag betrokken worden bij de planvorming rond de 
herinrichting van de Straatweg. 
  
Beoordeling: 
Bij de herinrichting van de Randweg staat de veiligheid van het langzaam verkeer voorop. Hieraan 
zal bijzondere aandacht worden gegeven. Bezien zal worden of de indiener deel kan uitmaken in de 
nog op te richten klankbordgroep herinrichting Rijksstraatweg. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.29 zienswijze 10.17 en 10.18 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ziet uit naar een spoedige uitvoering van de fietsbrug bij Nigtevecht en pleit voor een herin-
voering van de jaarlijkse rondgang per fiets langs door de Fietserbond aangemerkte knelpunten. 
  
Beoordeling: 
De opmerking over de fietsbrug bij Nigtevecht wordt voor kennisgeving aangenomen. De mogelijkhe-
den voor herinvoering van de jaarlijkse rondgang zal in overweging worden genomen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.30 zienswijze 10.19 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt aandacht voor het gebruik van een dodehoekspiegel bij vrachtauto’s. 
  
Beoordeling: 
Het gebruik van de dodehoekspiegel komt aan de orde in beleidsnota F (verkeersveiligheid). 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A: Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.31 zienswijze 10.20 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat in deel A vaak gebruik wordt gemaakt van termen als “zo veel mogelijk”, “waar 
mogelijk” etc. Indiener geeft in overweging deze termen te beperken om de voornemens helderder te 
kunnen formuleren. 
  
Beoordeling: 
De tekst van deel A zal op dit punt worden gescreend. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Aanpassing afhankelijk van screenen terminologie 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.32 zienswijze 11.1 
Samenvatting zienswijze: 
Voor de indiener is het niet duidelijk of de gemeente de landelijke doelstelling voor de verkeersveilig-
heid hanteert en dit vertaalt naar een gemeentelijk percentage per jaar aan reductie of hiervan juist 
afwijkt. 
  
Beoordeling: 
De gemeentelijke doelstelling is herleid uit de landelijke doelstelling. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.33 zienswijze 11.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft aan dat de Provincie Utrecht voor de N402 uitgaat van een wettelijk snelheidsregiem 
van 80 km/uur buiten de bebouwde kom. Slechts daar waar de verkeersveiligheid in het geding is 
kan, ondersteund door de nodige maatregelen, de snelheid worden teruggebracht naar 60 km/uur. In 
genoemd geval is er sprake van een erftoegangsweg, waarbij o.a. het intensiteitcriterium geldt. 
  
Beoordeling: 
Indiener is kennelijk niet op de hoogte bestuurlijk overleg over de snelheden op de N402 en de daar-
uit voortgekomen voorstel van de Provincie Utrecht. Het lijkt erop dat de indiener voor het bepalen 
van zijn standpunt uitgaat van een verouderde denkwijze. Geadviseerd wordt vooralsnog zienswijze  
11.2 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.34 zienswijze 11.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener onderschrijft de uitspraak in hoofdstuk 6.8 om lijn 120 in volledige omvang te behouden. 
Indiener merkt op dat de betrouwbaarheid, snelheid en comfort van de busroutes in het geding komt 
als de maximum snelheid op bepaalde wegvakken naar beneden wordt bijgesteld. Concreet noemt 
indiener hierbij de Straatweg binnen de bebouwde kom van Loenen aan de Vecht (van 50 naar 30 
km/uur), de Kanaaldijk Oost en Oostkanaaldijk buiten de bebouwde kom (van 80 naar 60 km/uur) en 
de Kanaaldijk-Oost te Nigtevecht binnen de bebouwde kom (van 50 naar 30 km/uur). 
  
Beoordeling: 
Ook de gemeente hecht veel belang aan de betrouwbaar, snel en comfortabel openbaar vervoer.  
Bij de afwaardering van de door de indiener vermelde wegvakken is echter sprake van tegengestelde 
beleidsuitgangspunten. In de tabel van hoofdstuk 4 is aan de bevordering van het openbaar vervoer 
een lagere waardering toegekend dan aan de onderdelen verbeteren verkeersleefbaarheid en ver-
keersveiligheid. Het belang van het openbaar vervoer heeft in deze dan ook minder zwaar gewogen. 
Dit wil niet zeggen dat met het openbaar vervoer geen rekening gehouden moet en zal worden. Inte-
gendeel. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal bij iedere maatregel het openbaar vervoer een 
belangrijke wegingsfactor. Bij de verdere uitwerking zal dan ook nadrukkelijk samen met de conces-
sieverlener en/of concessiehouder worden opgetrokken. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.35 zienswijze 12.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat de gemeente Utrecht nog een invulling moet geven aan door de raad van 
Utrecht aangenomen motie van 13 december 2012 om af te zien van de knip op de Maarssenseweg/ 
Verbindingsweg. Indiener geeft aan dat dit zal gebeuren in overleg met de gemeente Stichtse Vecht. 
  
Beoordeling: 
Uit zienswijze 12.1 blijkt dat het behoud van de verbinding(en) via de Verbindingsweg nog steeds op 
de tocht staat. Het in paragraaf 3.4 van het GVVP deel A genoemde beleidspunt “inzet op open hou-
den Maarssenseweg” is en blijft dan ook actueel. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.36 zienswijze 12.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener onderschrijft het belang van een goede en veilige doorstroming op de N230 (Zuilense 
Ring/NRU).  
  
Beoordeling: 
Zienswijze 12.2 voor kennisgeving aannemen. Opmerkelijk is dat de indiener niet ingaat op het in 
paragraaf 3.4 genoemde kernpunt van beleid om de snelheid op de N230 te verlagen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.37 zienswijze 12.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener onderschrijft het wensbeeld om in 2028 de fiets/ e-bike als serieus alternatief voor de auto 
voor de korte en middellange afstand te zien volledig.  
Voor de indiener zijn hierbij met name de fietsverbinding tussen Maarssen Dorp en Maarssenbroek 
naar Utrecht en de fietsverbinding tussen Maarssen NS en Lage Weide en Leidsche Rijn belangrijk.  
Indiener vraagt om gezamenlijk een invulling te geven aan de (door)fietsroutes tussen Utrecht en 
Stichtse Vecht. 
  
Beoordeling: 
Zienswijze 12.3 sluit volledig aan bij het gemeentelijk (fiets)beleid. In deelnota C zal hieraan verder 
vorm worden gegeven. Voor het zuidelijk deel zal hierbij nauw met de indiener worden samenge-
werkt. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.38 zienswijze 12.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener onderschrijft het in deel A van het GVVP Stichtse Vecht benoemde beleid en ambities ten 
aanzien van het openbaar vervoer. Indiener vraagt meer aandacht voor de buslijnen Maarssen NS 
via Lage Weide naar Utrecht CS en de nieuwe Westtangent (Maarssen NS – Lage Weide – Leidsche 
Rijn Centrum – Papendorp – Nieuwegein).  
Indiener vraagt met hem te bepleiten dat het servicenetwerk tot het openbaar vervoer blijft behoren 
en dat de tarieven voor bus en Randstadspoor worden geïntegreerd. 
  
Beoordeling: 
In deelnota E (openbaar vervoer) zal aan het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer verder 
invulling worden gegeven. Daar ook zullen de door de indiener genoemde buslijnen als voor de ge-
meente Stichtse Vecht belangrijke busverbindingen op de kaart worden gezet. Voor de Westtangent 
is het belang des te groter, gezien het feit dat het Antonius ziekenhuis langs deze lijn ligt. 
De door de indiener gemaakte opmerkingen over de tariefintegratie en servicenetwerk zijn dermate 
steekhoudend dat deze reeds als hoofdpunten van beleid (paragraaf 6.8) zullen worden overgeno-
men.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.8 opnemen het belang van de tariefintegratie en be-

houd servicenetwerk als openbaar vervoersdienst. 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.39 zienswijze 12.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat mobiliteitsbeleid onvoldoende in de beleidsvisie aan bod komt. Voor de 
indiener is het van cruciaal belang dat de reizigers vanuit Stichtse Vecht naar Utrecht slimme mobili-
teitskeuze maken voor werken, winkelen en recreëren. 
  
Beoordeling: 
In deel A van het GVVP Stichtse Vecht  wordt mobiliteitsmanagement benoemd bij het landelijke en 
regionaal beleid (paragraaf 3.2). Hier wordt melding gemaakt van “inzetten op mobiliteits- en ver-
keermanagement” en “benutten thema slimmer reizen”. De uitwerking voor het gemeentelijk beleid 
volgt in de deelnota’s C (langzaam verkeer) en D (auto-, vracht- en landbouwverkeer). Om hier stu-
ring aan te geven zal in paragraaf 6.1 de tekst uit paragraaf 3.2 worden herhaald.    
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Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.1 de tekst herhalen uit paragraaf 3.2 m.b.t. mobili-

teitsmanagement en slimmer reizen. 
Bijlage1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.40 zienswijze 12.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft een nadere toelichting om het ambitiedocument “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” 
en merkt hierbij op dat in deel A van het GVVP de essentie voor fietsverkeer en openbaar vervoer uit 
dit document te weinig is belicht. 
  
Beoordeling: 
In bijlage 1 van deel A komt de essentie voor fietsverkeer en openbaar vervoer uit het ambitiedocu-
ment “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” duidelijk naar voren. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.41 zienswijze 13.1 
Samenvatting zienswijze: 
Onder de twaalf hoofdpunten van beleid (hoofdstuk 4) valt “behoud van de bereikbaarheid”. Indiener 
zou deze tekst willen wijzigen in “behoud en verbetering van de bereikbaarheid”. De verbetering zou 
hierbij vooral betrekking moeten hebben op het openbaar vervoer. 
  
Beoordeling: 
Het zou mooi zijn als bij een toenemende mobiliteit, een verhoging van de leefbaarheid en een ver-
hoging van de verkeersveiligheid ook nog eens de bereikbaarheid zou kunnen worden vergroot. 
Plaatselijk zal daarvan zeker sprake kunnen zijn, maar in algemene zin zal “behoud van de bereik-
baarheid” al een hele opgave zijn, mede gelet op de opgave om het openbaar vervoer zo rendabel 
mogelijk te maken. Voorgesteld wordt de tekst dan ook niet aan te passen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.42 zienswijze 13.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener acht het wensbeeld voor 2028 voor openbaar vervoer te ver weg, zeker voor de treinverbin-
ding tussen Maarssen en Amsterdam. 
  
Beoordeling: 
In het GVVP is voor alle modaliteiten een wensbeeld voor 2028 weergegeven. Dat wil niet zeggen 
dat dat wensbeeld ook pas in 2028 behaald moet of zal worden. Voor Randstadspoor zal, bij onge-
wijzigde uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) dit wensbeeld al in 2019 of 2020 
worden bereikt. Voor de spoorverbinding Maarssen- Amsterdam is onze inzet dat de verbetering (2x 
per uur een doorgaande verbinding) op zo kort mogelijke termijn wordt gerealiseerd. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.43 zienswijze 13.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat in paragraaf 6.8 van het GVVP, deel A, de realisatie van station Loener-
sloot wordt opgenomen. 
  
Beoordeling: 
Vanuit openbaar vervoersoogpunt vormt een station ter hoogte van Loenersloot voor de inwoners 
van Loenen aan de Vecht, Vreeland, Loenersloot en de Ronde Venen zeker een welkome aanvulling. 
Bij de ontwikkeling van Randstadspoor is hierna ook een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit 
haalbaarheidsonderzoek heeft echter uitgewezen dat een station hier niet rendabel zal zijn.  
Vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening is een station ter hoogte van Loenersloot echter niet ge-
wenst. Door de benodigde aanvullende infrastructuur (spoorverbreding, parkeergelegenheid, halte-
plaatsen bussen etc) zal een grote inbreuk gedaan moeten worden op de schaarse openbare ruimte 
aldaar. Voor de dorpsraad Loenersloot is een eventueel station bij Loenersloot dan ook onbespreek-
baar. De dorpsraad is van mening dan Loenersloot al te veel is benadeeld door recentelijke aanpas-
singen van de infrastructuur (verbreding A2, spoorwegverdubbeling, verbreding Loenerslootsebrug 
en aanpassing N201).  
De ruimtelijke bezwaren wegen hoger dan de voordelen ten aanzien van het openbaar vervoer. Om 
deze reden is in paragraaf 6.8 van het GVVP de ontwikkeling van station Loenersloot niet opgeno-
men. Zienswijze 13.3 geeft geen aanleiding dat nu wel te doen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.44 zienswijze 13.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst op het ontbreken van een toiletvoorziening bij station Breukelen. 
  
Beoordeling: 
De opmerking van indiener is zeer terecht. Zeker nu ook in de treinen die op station Breukelen halte-
ren geen toiletvoorziening meer aanwezig is. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.8 in de tekst opnemen “ingezet wordt op de realisatie 

van een goede toiletvoorziening op station Breukelen”. 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.45 zienswijze 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 en 13.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst op een aantal tekortkomingen binnen het openbaar vervoer in de gemeente Stichtse 
Vecht. Dit betreft: 
13.5 ontbreken halfuursdienst lijn 120 op vrijdag- en zaterdagavond; 
13.6 ontbreken uursdienst lijn 143 naar Kockengen in de avonduren; 
13.7 betaalbaar houden tarieven regiotaxi voor OV-reizigers; 
13.8 slechte bereikbaarheid per OV van Goudestein (voorstel indiener pendelbusje of pontje); 
13.9 ontbreken van abri’s bij verschillende haltes; 
13.10 slechte beschikbaarheid van regulier taxivervoer in de gemeente; 
13.11 bereikbaarheid Scheendijk voor OV (voorstel indiener inzetten ringbus). 
  
Beoordeling: 
In deel A van het GVVP Stichtse Vecht worden de hoofdpunten van beleid benoemd. De uitwerking 
geschiedt voor wat betreft het openbaar vervoer in deelnota E. De door indiener genoemde punten 
onder 13.5 t/m 13.11 zullen worden opgenomen in de uitgangspuntennotitie. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Zienswijze 13.5 t/m 13.11 opnemen. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.46 zienswijze 14.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat zijn opmerkingen van 27 september 2012, geplaatst tijdens de voorinspraak, 
niet in de uitgangspuntennotitie zijn vermeld. 
 
Beoordeling: 
Helaas is inderdaad de reactie van de indiener van 27 september 2012 abusievelijk niet in de uit-
gangspuntennotitie overgenomen. Dit zal nu alsnog gebeuren.  
  
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Opmerkingen van indiener d.d. 27 september 2012 alsnog opnemen 
in uitgangspuntennotitie. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.47 zienswijze 14.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist bij in paragraaf 3.4 van deel A de Kadernota participatie. 
 
Beoordeling: 
Terecht merkt de indiener op dat de Participatienota in paragraaf 3.4 en in bijlage 1 van deel A ont-
breekt. Deze zal als nog als belangrijk gemeentelijk beleidsdocument worden opgenomen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 3.4 participatienota toevoegen 

Bijlage 1 deel A Participatienota Stichtse Vecht 2012 opnemen 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing.  

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.48 zienswijze 14.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist onder de hoofdpunten van beleid (hoofdstuk 4 van deel A) “het bevorderen van de bur-
gerkracht”. 
 
Beoordeling: 
Het uitbreiden van de hoofdpunten van beleid met “het bevorderen van de burgerkracht” is een goe-
de suggestie. Het betreft hier vooral de betrokkendheid en deelname van de belangenorganisaties, 
bewoners en bewonersgroepen bij het opstellen van de uitvoeringsplannen. 
 
  
Aanpassing GVVP: 
Deel A In hoofdstuk 4 als extra beleidsuitgangspunt opnemen “het bevorde-

ren van de burgerkracht” 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassingen 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing  

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.49 zienswijze 14.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor in de inleiding van de uitgangspuntennotitie melding te maken van de gebieds- en 
dorpsontwikkelingsplannen (GOP’s en DOP’s). 
  
Beoordeling: 
De GOP’s en DOP’s zijn belangrijke documenten, vooral waar het gaat om de uitvoering van de uit 
het GVVP Stichtse Vecht voortkomende projecten. De suggestie van indiener wordt dan ook overge-
nomen. 
  
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Gebieds- en dorpsontwikkelingsplannen vermelden in inleiding van 
uitgangspuntennotitie.  

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.50 zienswijze 14.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in deel A van het GVVP een opmerking over duurzaamheid bij het verlichten van de 
wegen. 
  
Beoordeling: 
In hoofdstuk 4, beleidsuitgangspunt 9 wordt vermeldt “duurzaamheid centraal stellen bij de inrichting 
van wegen”. De daarop volgende tekst heeft vooral betrekking op de materiaal keuze van de verhar-
dingen. De suggestie van de indiener om daarin expliciet ook de openbare verlichting te benoemen 
wordt overgenomen. 
  
Aanpassing GVVP: 
Deel A In hoofdstuk 4 onder 9 tekst de duurzaamheid van de openbare ver-

lichting  
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing.  

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.51 zienswijze 15.1, 15.2 en 15.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener meldt een aantal knelpunten: 
15.1 gevaarlijk fietspad langs de Safariweg; 
15.2 onveilig aansluiting vanaf de afrit NRU bij Maarssen Dorp voor bestuurders richting Oud 

Zuilen/Utrecht (over Sweserengeseweg); 
15.3 Onoverzichtelijke situatie bij kruising Huis ten Boschstraat – Thorbeckelaan, met name na 

realisatie van de woonwijk Witte van Scholte. 
 
Beoordeling: 
De door indiener genoemde punten onder 15.1 t/m 15.3 zullen worden opgenomen in de uitgangs-
puntennotitie. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Zienswijze 15.1 t/m 15.3 opnemen. 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.52 zienswijze 16.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat de beleidsuitgangspunten “bevordering doorstroming” en “bevorderen leef-
baarheid” lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. 
  
Beoordeling: 
In paragraaf 6.1 is aangegeven dat in het zoeken van oplossingen hiervoor de grootste uitdaging ligt. 
In nota D “auto-, vracht- en landbouwverkeer” zal daaraan verder invulling worden gegeven. In de 
discussienota 2e Vechtbrug is hierop al ten aanzien van de Brugstraat een voorschot genomen. 
  
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing  

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing.  

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.53 zienswijze 16.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener pleit voor het vergroten van de mogelijkheden van fietsverhuur, met name bij de TOP’s en 
Poorten. 
 
Beoordeling: 
Zie beantwoording zienswijze 10.2, paragraaf 2.53 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.54 zienswijze 16.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat bij de beoordeling van de leefbaarheid ook de natuur- en cultuurwaarden 
meegenomen dienen te worden.  
 
Beoordeling: 
In hoofdstuk 4 wordt onder de noemer bevorderen (verkeers)leefbaarheid vermeld dat “bij herinrich-
ting van wegen het wegprofiel zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving”. Hierbij wordt be-
doeld dat rekening gehouden dient te worden met alle omgevingsfactoren, waaronder niet in het 
minst met de natuur- en cultuurwaarden. Om e.e.a kracht bij te zetten zullen deze waarden worden 
toegevoegd aan de onder de noot bij de (verkeers)leefbaarheid.  
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Bij noot (1) in hoofdstuk 4 toevoegen natuur- en cultuurwaarden. 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.55 zienswijze 16.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft aan dat de tekst in paragraaf 6.4 de lading niet geheel (meer) dekt. Ook georganiseer-
de tourtochten met brommers, solexen en squads zorgen voor overlast. Indiener verzoekt het wens-
beeld hierop aan te passen. 
 
Beoordeling: 
De overlast door van de door de indiener naar voren gebrachte vervoerswijze is nog niet van dien 
aard dat hiervoor direct optreden gewenst is. Het is echter wel een goed idee hierop nu reeds bij het 
wensbeeld melding van te maken om, als het zover is, een beleidsuitgangspunt te hebben op basis 
waarvan een plan van aanpak kan worden opgesteld. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Georganiseerde tourtochten per bromfiets, solex en squad opnemen 

in wensbeeld 2028 van paragraaf 6.4 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.56 zienswijze 16.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor om “poorten” (station Breukelen en Maarsseveense plassen) op te nemen in para-
graaf 6.5.  
 
Beoordeling: 
In paragraaf 6.5 wordt ingezet op de ontwikkeling van TOP’s. Dit zijn, zoals de indiener aangeeft 
kleinschalige voorzieningen. Over poorten, die grootschaliger zijn, wordt in paragraaf 6.5 niet gespro-
ken. Het is een goed idee dit wel te doen, hoewel hier niet echt sprake is van nieuwe ontwikkeling, 
maar uitbouw van bestaande voorzieningen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.5 naast TOP’s ook “Poorten” benoemen. 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.57 zienswijze 16.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener pleit voor het herstel en terugbrengen van de historische jaagpaden langs het Zandpad en 
de Vecht. 
 
Beoordeling: 
De wens van de indiener sluit aan op het actieplan uit het LOP Breukelen-Loenen (bijlage 1 van deel 
A, paragraaf 4.9), waarin is aangegeven “onderzoeken en ontwikkelen Jaagpad Vecht”. 
Bij een eventuele herinrichting van het Zandpad zal met deze wens rekening worden gehouden. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.58 zienswijze 17.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft aan samen met de gemeente Stichtse Vecht te willen optreden ten aanzien van de 
knooppuntontwikkeling. 
 
Beoordeling: 
Opmerking indiener voor kennisgeving aannemen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
2.59 zienswijze 17.2 en 17.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat binnen de OV-Visie de regiotaxi niet is ingedeeld bij het servicenet, maar bij het 
individueel vervoer. Voort merkt de indiener op dat in het (nog niet ter publicatie beschikbare) con-
cept OV-streefbeeld niet meer wordt gesproken over een servicenetwerk maar over een ontsluitend 
netwerk. Indiener verzoekt de gemeente de tekst in paragraaf 6.8 op dit punt aan te passen. 
 
Beoordeling: 
De tekst in paragraaf 6.8 zal ten aanzien van de regiotaxi en het servicenet worden aangepast. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.8 regiotaxi onderbrengen bij individueel vervoer en de 

tekst “servicenetwerk” vervangen door “ontsluitend netwerk” 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.60 zienswijze 17.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt aandacht voor de buslijn 33 (Westtangent, Maarssen NS – Lage Weide – Leidsche 
Rijn Centrum – Papendorp – Nieuwegein), buslijn 36 (Maarssen – Zuilen – Utrecht Centraal) en bus-
lijn 37/38 (Maarssen – Station Leidsche Rijn – Utrecht CS). Deze buslijnen worden in paragraaf 6.8 
niet benoemd en wel de (qua vervoervoersaantallen) ondergeschikte lijn 120. 
Indiener merkt op dat met de provincie Utrecht geen bindende afspraken voor de planhorizon tot 
2028 zijn vastgelegd. Indiener behoudt zich daarom de vrijheid toe om op vervoerskundige gronden 
het regionale OV- netwerk te optimaliseren, waarbij lijn 120 tussen Maarssen NS en Utrecht CS an-
ders kan worden ingepast.  
 
Beoordeling: 
Zoals in aangegeven bij de beantwoording van zienswijze 12.4 (paragraaf 2.38) zal in deelnota E 
(openbaar vervoer) aan het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer verder invulling worden 
gegeven. Daar ook komen de nu nog niet genoemde buslijnen aan de orde. 
 
De door de indiener afgegeven boodschap m.b.t. lijn 120 is helder. Zodra de concessie  van de pro-
vincie eindigt zal worden getornd aan het “behoud van lijn 120” in volle omvang. Het is zaak vroegtij-
dig hierop in te spelen om voor de reizigers van, naar en binnen de gemeente Stichtse Vecht een 
optimaal compromis te kunnen bereiken.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.61 zienswijze 17.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt de afstanden waarvoor de fiets een goed alternatief is, af te stemmen met de fietsvi-
sie voor de regio. De daar genoemde afstanden zijn realistischer en komen voort uit daarnaar verricht 
onderzoek. 
 
Beoordeling: 
In paragraaf 6.6 wordt gesproken over een afstand van maximaal 7,5 km voor de gewone fiets en 
over een afstand van maximaal 15 km voor de elektrische fiets. In de fietsvisie voor de regio zijn deze 
afstanden resp. 6,8 km en 9,8 km. Voorgesteld wordt conform het verzoek van de indiener in para-
graaf 6.6 de afstanden aan te passen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.6 de maximum afstand voor fiets en elektrische fiets in 

overeenstemming te brengen de regionale fietsvisie. 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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2.62 zienswijze 17.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoekt de voordelen van het fietsgebruik in paragraaf 6.6 van deel A sterker te benoemen. 
Naast milieuvriendelijk is fietsgebruik gezond, goedkoop (voor individu en maatschappij), gemakke-
lijk, tot aan de deur/fijnmazig en flexibel. 
 
Beoordeling: 
De opzet was deze voordelen nader te benoemen in deelnota C (langzaam verkeer) van het GVVP. 
Niettemin kan hierop in paragraaf 6.6 van deel A ook al op worden gewezen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.6 in de rubriek “stimuleren fietsgebruik” de voordelen 

van de fiets sterker benoemen. 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 
 

2.63 zienswijze 17.7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoekt bij voldoende stallingmogelijkheden ook de Ov-knooppunten te benoemen. 
 
Beoordeling: 
In de tekst is aangegeven “voldoende stallingmogelijkheden bij publiekstrekkende bestemmingen. In 
beginsel vallen OV-knooppunten hieronder. Het kan echter geen kwaad de OV-knooppunten daarbij 
expliciet te benoemen. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.6, samenvatting beleidsuitgangspunten, de OV-

knooppunten expliciet benoemen bij de publiekstrekkende voorzie-
ningen. 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 
 

2.64 zienswijze 17.8 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat voor het fietsgebruik het kwaliteitsniveau van het onderhoud centraal staat. 
Indiener beveelt aan om voor de fietsinfrastructuur een hoger onderhoudsniveau te hanteren dan 
voor autoverkeer. 
 
Beoordeling: 
Bezien zal worden in hoeverre de aanbeveling van de indiener past binnen de beleidskaders beheer 
openbare ruimte, voorkeursvariant “veilig en integraal”. 
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Aanpassing GVVP: 
Deel A Geen aanpassing 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 

 
 

2.65 zienswijze 17.9 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat er al een gedragscode voor wielrijders is en verwijst hierbij naar de link 
http://www.ntfu.nl/OverNTFU/Veiligheid.aspx.  
 
Beoordeling: 
De reeds bestaande gedragscode is in onderstaande afbeelding weergegeven en dekt de lading in 
voldoende mate. 

 
 
In paragraaf 6.6, samenvatting beleidsuitgangspunten, is aangegeven om “in samenspraak met de 
NTFU en KNWU een gedragscode op te stellen”. Voorgesteld wordt deze tekst te wijzigen in “in sa-
menspraak met de NTFU en KNWU voor de wegen in de gemeente Stichtse Vecht de gedragscode 
racefiets van de NTFU van toepassing te verklaren”.  
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In paragraaf 6.6, samenvatting beleidsuitgangspunten de tekst wijzi-

gen als volgt: “De door de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) op-
gestelde gedragscode voor het gebruik van de openbare weg door 
wielrenners in groepsverband wordt voor de wegen in de gemeente 
Stichtse Vecht van toepassing verklaard” 

Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Geen aanpassing 
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3 Ambtshalve wijzigingen 
 
Enkele jaren geleden hebben de bewoners van de Maarssenbroeksedijk Oost tussen de aansluiting 
met Otterspoorbroek en de aansluiting met de Oostkanaaldijk verzocht om op dit wegvak een maxi-
mum snelheid van 30 km/uur in te voeren. Dit verzoek is destijds afgewezen omdat dit wegvak is 
gelegen buiten de bebouwde kom. 
De nieuwe richtlijnen van het CROW staat een plaatselijke verlaging van de maximum snelheid bui-
ten de bebouwde kom in recreatiegebieden en buurtschappen zonder bebouwde kom nu echter wel 
toe. 
Voorgesteld wordt de wens van de bewoners alsnog te honoreren door het genoemde wegvak aan te 
merken als 30 km/uur erftoegangsweg. 
 
Aanpassing GVVP: 
Deel A In hoofdstuk 5 de Maarssenbroeksedijk Oost te benoemden in de 

tekst en de tabel heroverweging categorisering wegen 
Bijlage 1 deel A Geen aanpassing 

Uitgangspuntennotitie Geen aanpassing 

Categoriseringsplan, 
verbeelding 

Maarssenbroeksedijk Oost tussen Otterspoorbroek en de Oostka-
naaldijk aanmerken als ETW bubeko 30 km/uur. 
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4 Staat van wijzigingen 
 
In de tekst van deel A van het GVVP Stichtse Vecht, in bijlage 1 van de A, in de uitgangspuntennoti-
tie en/of in de verbeelding van het categoriseringsplan zijn de hieronder genoemde wijzigingen aan-
gebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wijziging een gevolg is van een ingediende zienswij-
ze of het gevolg van een ambtshalve overweging.  
 
De punten onder 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4. vormen de ‘Staat van wijzigingen’. 
 
4.1 Deel A 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Klompweg te Nigtevecht toevoegen bij wegen waar de maximum 

snelheid wordt teruggebracht naar 30 km/uur 
Zienswijze 1.1 

2 In hoofdstuk 5 tekst m.b.t. opwaardering Herenweg te Maarsse-
veen aanpassen 

Zienswijze 3 en 9.2 

3 Tekst deel A screenen op term “mogelijk” Zienswijze 10.9 
4 In paragraaf 6.8 opnemen het belang van de tariefintegratie en 

het behoud van het servicenetwerk (ontsluitend netwerk) als 
openbaar vervoer 

Zienswijze 12.4 

5 In paragraaf 6.1 de tekst herhalen uit paragraaf 3.2 m.b.t. mobili-
teitsmanagement en slimmer reizen 

Zienswijze 12.5 

6 In paragraaf 6.8 in de tekst opnemen “ingezet wordt op de reali-
satie van een goede toiletvoorziening op station Breukelen” 

Zienswijze 13.4 

7 In paragraaf 3.4 participatienota Stichtse Vecht 2012 toevoegen Zienswijze 14.2 
8 In hoofdstuk 4 als extra beleidsuitgangspunt opnemen “het be-

vorderen van de burgerkracht” 
Zienswijze 14.3 

9 In hoofdstuk 4 onder 9 in de tekst duurzaamheid van openbare 
verlichting opnemen 

Zienswijze 14.5 

10 In hoofdstuk 4 bij noot (1) natuur- en cultuurwaarden vermelden Zienswijze 16.3 
11 In paragraaf 6.4 bij wensbeeld georganiseerde tourtochten per 

bromfiets, solex en squad vermelden 
Zienswijze 16.4 

12 In paragraaf 6.5 naast TOP’s ook “Poorten” benoemen Zienswijze 16.5 
13 In paragraaf 6.8 regiotaxi onderbrengen bij individueel vervoer Zienswijze 17.2 
14 In paragraaf 6.8 tekst “servicenetwerk” vervangen door “ontslui-

tend netwerk” 
Zienswijze 17.3 

15 In paragraaf 6.6 de maximum afstand voor fiets en elektrische 
fiets in overeenstemming brengen met de regionale fietsvisie 

Zienswijze 17.5 

16 In paragraaf 6.6 in de rubriek “stimuleren fietsgebruik” de voorde-
len van de fiets sterker benoemen 

Zienswijze 17.6 

17 In paragraaf 6.6 bij samenvatting beleidsuitgangspunten, de OV-
knooppunten expliciet benoemen bij de publieksaantrekkende 
voorzieningen 

Zienswijze 17.7 

18 In paragraaf 6.6 de gedragscode racefiets van de NFTU van 
toepassing verklaren 

Zienswijze 17.9 

19 In hoofdstuk 5 de Maarssenbroeksedijk Oost tussen Otterspoor-
broek en Oostkanaaldijk benoemen in tekst en tabel categorise-
ring wegen voor afwaardering naar 30 km/uur weg 

Ambtshalve wijzi-
ging 
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4.2 Bijlage 1 deel A 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Participatienota Stichtse Vecht 2012 opnemen Zienswijze 14.2 
   
   
   
   
 
4.3 Uitgangspuntennotitie 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Als knelpunt toevoegen hoogteverschillen in fietspaden bij 

kunstwerken 
Zienswijze 2 

2 Gevaarlijke uitrit zuidzijde Markt te Breukelen op Straatweg 
aanmerken als knelpunt 

Zienswijze 7.1 

3 Tekort aan officiële parkeerplaatsen op Kerkbrink te Breukelen 
aanmerken als knelpunt 

Zienswijze 7.2 

4 Zienswijze 9.1 met betrekking tot het verkeer op de Herenweg, 
Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk opnemen in 
uitvangspuntennotitie 

Zienswijze 9.1 

5 Zienswijze 13.5 t/m 13.11 opnemen in uitgangspuntennotitie Zienswijze 13.5 t/m 
13.11 

6 Opmerkingen van indiener zienswijze 14.1 d.d. 27 september 
2012 opnemen in uitgangspuntennotitie 

Zienswijze 14.1 

7 Gebieds- en dorpsontwikkelingsplannen vermelden in de inlei-
ding van de uitgangspuntennotitie 

Zienswijze 14.4 

8 Zienswijze 15.1 t/m 15.3 opnemen in uitgangspuntennotitie Zienswijze 15.1 t/m 
15.3 

 
4.4 Categoriseringsplan, verbeelding 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Klompweg te Nigtevecht aanduiden als ETW 30 km/uur bubeko Zienswijze 1.1 
2 Herenweg te Maarsseveen aanduiden als ETW 50 km/uur bu-

beko  
Zienswijze 3 en 9.2 

3 Maarssenbroeksedijk Oost tussen Otterspoorbroek en Oostka-
naaldijk benoemen aanduiden als ETW 30 km/uur bubeko 

Amstshalve wijzi-
ging 
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