
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op maandag 10 december 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 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 
 Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, 
 Elfride Zeldenrust 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Hetty Veneklaas, 
 Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
PvdA Ingrid Groenewegen, Franc Janssen, Gerjet Wisse 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
D66  Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta 
ChristenUnie-SGP Wim van den Bosch, Ike Roetman 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
GroenLinks Piet Paul 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
 
Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Afwezig  
Breukelen Beweegt Dik van ’t Hof 
 
 
1. Opening door de burgemeester. 
 
De voorzitter: Goedenavond allemaal. Geachte raadsleden. Vanavond gaat het college met u in 
gesprek over de bestuurlijke aspecten rond het ongeval aan de Nieuweweg. Voorafgaand hecht ik 
eraan om als burgemeester van Stichtse Vecht een verklaring af te leggen. 
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Allereerst wil ik een persoonlijke opmerking maken die de nabestaanden betreft. Wij beseffen dat zij 
vandaag, zoals ook eerder in deze procedure, publiekelijk worden geconfronteerd met hun verdriet. Ik 
wens hen daarbij sterkte. 
 
Vandaag heeft de Rechtbank Utrecht, na een periode van maar liefst drieënhalf jaar, uitspraak gedaan 
in de strafzaak tegen de gemeente, met betrekking tot het ongeval aan de Nieuweweg. Wij kunnen 
ons voorstellen dat de lange duur erg veel heeft gevergd van de nabestaanden. Als burgemeester 
hecht ik eraan, ook op deze plaats, expliciet uit te spreken dat de gemeente Stichtse Vecht het 
verschrikkelijk vindt dat dit ongeval heeft plaatsgevonden. Dat geldt in het bijzonder, omdat het 
ongeval heeft plaatsgevonden op een weg waarvoor de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk 
is. Wij bieden aan de nabestaanden onze oprechte excuses aan. 
Ook op ons bestuur en onze organisatie heeft het ongeval en de daaropvolgende strafvervolging en 
de lange tijd die dit heeft gevergd, een grote impact gehad. Met het vonnis van de rechtbank is er voor 
alle betrokkenen een oordeel uitgesproken over de feiten en omstandigheden rond dit ongeval. De 
kern is en blijft dat er een tragisch ongeval heeft plaatsgevonden, waarbij twee jonge vrouwen om het 
leven zijn gekomen. 
 
De afsluiting van deze lange juridische procedure doet op geen enkele manier recht aan het verlies 
van de levens van de slachtoffers en aan het leed van de nabestaanden. Mede gelet daarop 
aanvaarden wij de uitspraak en hebben wij besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis. 
De uitspraak ´dood door schuld´ heeft ons enorm geraakt. Het is voor het eerst dat een gemeente als 
wegbeheerder op deze wijze veroordeeld wordt. Als jonge gemeente Stichtse Vecht trekken wij ons dit 
als bestuur en organisatie enorm aan. Wij zullen lessen moeten trekken uit de gebeurtenissen. In de 
richting van de nabestaanden wil ik aangeven dat wij dit ook hebben gedaan. 
 
Ik ga op dit moment niet verder in op de betekenis van de uitspraak van de rechtbank. Namens het 
college zal wethouder Ploeg daarover straks het woord voeren. 
 
Vanavond zijn wij bij elkaar om te spreken over alle bestuurlijke aspecten rond het ongeval. Ik hecht 
eraan daarover het volgende uit te spreken. 
Ik hoorde van het ongeval op de avond dat de gemeente de nieuwe inwoners van Maarssen ontving. 
Tegenstrijdiger kon het bijna niet zijn. Ik kan mij, omdat ook ikzelf de impact van een ongeval van 
dierbaren van nabij heb meegemaakt, voorstellen hoe afschuwelijk dit ongeval moet zijn geweest. 
Voor de nabestaanden en de direct betrokkenen, voor vrienden en voor mensen die er vanuit de 
verdere omgeving mee geconfronteerd werden. 
Direct na het ongeval heb ik publiekelijk mijn medeleven betuigd aan de nabestaanden en ervoor 
gekozen om in eerste instantie even op gepaste afstand te blijven. Het verloop van het onderzoek en 
de zorgvuldigheid van de juridische procedure maakten vervolgens dat ik mij aan handen en voeten 
gebonden voelde. Doordat het gemeentebestuur partij was in deze kwestie, voelde ik mij niet vrij om 
de nabestaanden mijn persoonlijke steun te bieden, hoezeer ik dat ook oprecht betreurde. Ik wil niet 
verhelen dat deze terughoudende opstelling mij al deze jaren als burgemeester zwaar is gevallen. Ik 
heb dit dilemma ervaren als het moeilijkste wat van mij is gevraagd in mijn bestuurlijke loopbaan. Juist 
voor mij als burgemeester is het persoonlijk contact, ook als het soms moeilijk is, een van de meest 
betekenisvolle aspecten voor mij in mijn ambt. Juist als burgemeester hecht ik veel waarde aan 
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verantwoordelijkheid en betrokkenheid en aan persoonlijk contact met mensen die te maken hebben 
met leed dat hen is overkomen en aan het delen van verdriet met hen. Dat is de reden dat ik heb 
gemeend, direct na afsluiting van het onderzoek in 2010, in een brief de nabestaanden het aanbod te 
doen om een gesprek te hebben. Ik heb er uiteraard alle begrip voor dat de nabestaanden hierin een 
eigen keuze hebben gemaakt. Ik spreek echter de oprechte hoop uit dat zo’n gesprek, op een voor 
hun gepast moment, alsnog zal kunnen plaatsvinden. Mocht ik de nabestaanden met mijn opstelling 
onbedoeld hebben gekwetst, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan. 
 
Dames en heren, raadsleden, in de afgelopen jaren heeft het college er consequent voor gekozen 
zich terughoudend op te stellen naar de media, over dit verdrietige ongeval. Wij hebben ook, 
eveneens omdat de zorgvuldigheid van de procedure hiertoe noopte, niet met u als raad in 
openbaarheid informatie kunnen delen en bespreken. Ook dat is voor mij, als voorzitter van uw raad 
en vanuit het belang dat ik hecht aan openheid, een heel lastig dilemma geweest. Ik wil u bedanken 
voor uw geduld en respect hierin. Het college begrijpt dat dit ook voor u moeilijk is geweest. Vanavond 
heeft u alle gelegenheid om uw vragen te stellen en het college zal die vragen beantwoorden. Ik wil u 
vragen om nu even een moment stil te staan bij het gebeurde. 
 
Een moment van stilte. 
 
De voorzitter: Dank u wel. 
 
Ik open nu formeel de vergadering. Wij hebben geen bericht gehad dat mensen willen inspreken. 
Dag, mijnheer Tomlow. Dat mag. Dat sta ik toe. U kunt hier inspreken. 
 
2. Spreekrecht. 
 
De heer Tomlow (advocaat van de nabestaanden): Mevrouw de voorzitter. Geachte raad. Vandaag is 
het een zwarte dag voor de gemeente Stichtse Vecht. Met name voor degenen die daarvan het 
bestuur vormen. Zij leiden een organisatie die jarenlang in ernstige mate heeft gefaald in haar taak 
zorg te dragen voor een behoorlijke weg. Heden middag heeft de Utrechtse rechtbank een 
vernietigend oordeel uitgesproken over dit falen in onderzoek naar de toestand van de weg en het 
tijdig treffen van maatregelen. De Utrechtse rechtbank heeft vastgesteld dat de weg al voor het 
dodelijk ongeluk jarenlang veel ernstiger onveilig was dan de organisatie van de gemeente meende. 
Ook stelde de rechtbank vast dat de organisatie niet wist hoe ze moest meten en geen kennis had van 
wortels van bomen, maar wel allerlei conclusies trok, zoals: ‘De weg is niet onveilig’ en ‘het gevaar 
van het omwaaien van bomen’, terwijl daarvan geen sprake was. 
Door deze onprofessionaliteit zijn duizenden burgers van de gemeente jarenlang in gevaar geweest. 
Uitsluitend omdat de gemeente niet deed waarvoor zij er is, namelijk het zorg dragen voor een 
behoorlijke weg. Zelfs een ongeluk met een total loss motor als gevolg, was voor de gemeente niet 
eens aanleiding om enige maatregel te nemen, terwijl er allerlei mogelijkheden waren als het plaatsen 
van een snelheidsbeperkingsbord, het plaatsen van hekken of het frezen van de weg. Maatregelen die 
bij elkaar een paar duizend euro gekost zouden hebben en twee levens gered zouden hebben. Ook 
nadat twee mooie vrouwen, als gevolg van nalatigheid van de gemeente, de dood vonden, is de 
gemeente drieënhalf jaar alleen maar bezig geweest met het wegpoetsen van het dossier. De enige 
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blijk van medeleven gaf de gemeente rond de kerst van 2010, nadat de Officier van Justitie bevolen 
had dat er een strafonderzoek zou plaatsvinden en dat de gemeente strafrechtelijk vervolgd zou 
worden. Dat is alleen maar opportuun gedrag van het bestuur. Pogingen om binnen de gemeente de 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en onderzoek te doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, 
werden elke keer weggepoetst. Na het ongeluk hebben zowel het college van burgemeester en 
wethouders als de raad gefaald. De raad heeft een eigen verantwoordelijkheid en dat is de controle op 
het uitvoeren van de werkzaamheden door het college. Het college heeft keer op keer verwezen naar 
de strafrechtelijke kant van deze zaak. Daardoor zou het college geen antwoord kunnen geven. De 
raad heeft zich jarenlang met dit kulargument in het riet laten sturen. Niet het bestuur bepaalt, maar de 
raad bepaalt. De raad ging zich identificeren met het bestuur. Dat is een dodelijke combinatie, zeker in 
een democratie. 
 
Ere wie ere toekomt. Slechts enkele raadsleden van uw raad hebben steeds gewezen op de 
controlerende taak van de raad en om een eigen onderzoek gevraagd. Dat heeft niets te maken met 
de strafrechtelijke kant. Dat heeft te maken met de vraag: hoe functioneert de gemeente en in het 
bijzonder haar bestuur? Vandaag zou u eigenlijk twee onderzoeken moeten doen. Hoe komt het dat 
deze twee mooie vrouwen de dood vonden? En naar de vraag: Waarom heeft de raad drieënhalf jaar 
geen onderzoek geëist, nadat de vrouwen verongelukt waren? Tot twee maanden geleden heeft de 
raad nog getracht deze strafzaak te verkopen. De gemeente is daarbij alleen maar met zichzelf bezig 
en niet met haar taak om een veilig bestuur voor haar burgers te zijn. Wederom roep ik de raad op om 
eindelijk eens uit de ontkenningsfase te komen, in te zien welk leed de gemeente veroorzaakt heeft en 
eindelijk eens relevante vragen te stellen. 
De kern van de zaak is niet dat twee vrouwen de dood gevonden hebben, zoals de burgemeester 
zegt, maar de kern van de zaak is: hoe kon dit gebeuren? Ik vraag uw raad om eindelijk eens een 
noodzakelijk onderzoek te gaan doen. Mijn conclusie is duidelijk: de burgemeester die toen 
burgemeester was en drieënhalf jaar geleden aan twee verschillende colleges leiding heeft gegeven, 
om deze zaak te verdoezelen, dient wat mij betreft haar koffers te pakken en te vertrekken. Raad, doe 
uw werk. Neem uw verantwoordelijkheid. Onderzoek, controleer en houd op met het spelen van 
spelletjes. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Tomlow. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter: Voordat wij nu beginnen aan de raadsvergadering, deel ik mee dat ik als voorzitter de 
heer mr. Elsen, onze advocaat, heb gevraagd, om eventueel, mocht u dat willen, nog wat juridische 
duiding aan dingen te geven. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval. 
 
4.a. Verklaring van het college n.a.v. de uitspraak. 
 
De voorzitter: Ik wil nu graag het woord geven aan wethouder Ploeg, die namens het college een 
verklaring zal afleggen over de uitspraak. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter, dank u wel. 
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Geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Gelet op de grote betekenis van het onderwerp dat wij 
vanavond in deze raad met elkaar zullen bespreken, wil ik namens ons college, graag voorafgaande 
aan deze vergadering, een verklaring afleggen. 
 
Vanavond spreken college en raad over het noodlottige ongeval dat heeft plaatsgevonden op de 
Nieuweweg in Maarssen. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Het college van 
burgemeester en wethouders sluit zich aan bij de woorden van de burgemeester. Wij vinden het 
afschuwelijk dat dit ongeval heeft plaatsgevonden, temeer omdat dit is gebeurd op een weg waarvoor 
wij als wegbeheerder verantwoordelijk zijn. Wij willen en kunnen de slachtoffers die te betreuren zijn, 
niet vergeten. Wij willen hier, in deze zaal, vanavond, ons medeleven betuigen aan de familie en de 
nabestaanden. Wij bieden hen onze oprechte excuses aan. 
 
De rechtbank Utrecht heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafrechtelijke procedure rond het 
ongeval. Het handelen in een procedure, waarbij sprake is van strafvervolging van de gemeente, is 
een onderwerp waarvoor de verantwoordelijkheid is neergelegd bij het college van burgemeester en 
wethouders. De zorgvuldigheid van de procedure noopte ons tot nu toe terughoudend om te gaan met 
een openbare bespreking van dit onderwerp in de raad. Wij hechten eraan vanavond, op het eerst 
mogelijke moment na de uitspraak van de rechtbank met u in openbaarheid in gesprek te gaan over 
het bestuurlijk handelen van onze gemeente. Het college hecht een groot belang aan een open en 
transparante bestuursstijl; richting de samenleving, richting de media en uiteraard in de richting van 
uw raad. Ook vanuit onze actieve informatieplicht geven wij daaraan invulling. In de procedure rond 
het ongeval aan de Nieuweweg hebben wij daaraan, waar mogelijk en zodra mogelijk, invulling 
gegeven. Daarbij heeft het college steeds bewust zorgvuldige afwegingen gemaakt, zoals de 
burgemeester ook in haar verklaring heeft geschetst. Die afwegingen hebben zich steeds gericht op 
het zoeken naar een balans tussen het respect voor de verdrietige situatie van de nabestaanden, 
onze eigen wens tot openheid richting raad, publiek en media, en de zorgvuldigheid van het 
onderzoek en de procedure. Wij hebben die afwegingen, hoe moeilijk soms ook, steeds naar eer en 
geweten gemaakt. 
 
In de informatieve memo, die u voorafgaande aan deze vergadering hebt ontvangen, hebben wij 
uiteengezet op welke momenten wij met u als raad in gesprek zijn gegaan. Over het ongeval en over 
de procedure die daarop is gevolgd. Dat gesprek moest voor het merendeel, vanwege de 
zorgvuldigheid van de procedure, in beslotenheid plaatsvinden. De rechter heeft nu, in een openbare 
procedure, alle feiten en omstandigheden rond dit ongeval kunnen bespreken en beoordelen. Wij 
vinden het van het grootste belang dat u dit ook met uw raad kunt bespreken. 
 
Als gevolg van de herindeling van de drie voormalige gemeenten Breukelen, Loenen aan de Vecht en 
Maarssen in de gemeente Stichtse Vecht, zijn conform de wet alle rechten en plichten van de 
voormalige gemeente Maarssen overgegaan op de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Dat gold 
uiteraard ook voor de strafrechtelijke vervolging van de voormalige gemeente Maarssen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, maar ook ik persoonlijk als portefeuillehouder 
Wegbeheer, zijn ons van aanstonds af ten volle bewust geweest van deze verantwoordelijkheid. Wij 
hebben vanuit dat besef zo goed mogelijk invulling gegeven aan alle aspecten die daarbij aan de orde 
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waren. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de gemeente te vervolgen. Wij hadden hierin zelf geen 
rol. Wij hebben wel de afweging gemaakt om ons, ook als overheid, actief op te stellen in dit proces, 
opdat er een eerlijk proces kon plaatsvinden voor iedereen die erbij betrokken was. 
Wij vonden waarheidsvinding daarbij cruciaal. Ons handelen is steeds daarop gericht geweest, opdat 
de rechter zijn oordeel kon uitspreken over alle feiten en omstandigheden die bij dit ongeval van 
belang waren. Uiteraard hebben wij, vanaf het moment dat er onderzoek werd ingesteld naar het 
ongeval, en tijdens het gehele verdere verloop van de procedure, onze volledige medewerking 
verleend aan de procedure. Vanuit het oogpunt van waarheidsvinding heeft onze raadsman, uiteraard 
onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, een onafhankelijke 
deskundige opdracht gegeven onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden rond het 
ongeval. Vanuit datzelfde doel heeft het college er heel bewust voor gekozen om het rapport van de 
deskundige aan de rechtbank toe te zenden, zonder er vooraf kennis van te hebben genomen. Juist 
vanwege onze wens om alle relevante feiten ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. 
Vervolgens hebben wij er bewust voor gekozen om ter zitting, over de feiten en omstandigheden, of 
de interpretatie daarvan, geen verweer te voeren en daarover conclusies te trekken. Wij vonden het 
gepast om te volstaan met het ter beoordeling voorleggen van relevante informatie en feiten aan de 
rechter. Tijdens de rechtszitting hebben wij willen erkennen dat er, hoewel de gemeente steeds naar 
beste vermogen haar werk heeft verricht, in de periode voorafgaande aan het ongeval van 31 maart 
2009, metingen zijn verricht die achteraf onjuist zijn gebleken, en dat er achteraf gezien 
inschattingsfouten zijn gemaakt. Wij vinden dat de gerechtelijke procedure rond het ongeval door de 
noodzakelijke zorgvuldigheid die hierbij in acht moest worden genomen, veel tijd heeft gevergd. Ook 
de burgemeester heeft al aangegeven dat wij terdege beseffen dat deze lange, juridische procedure 
veel heeft gevergd van de nabestaanden. 
 
Het bezwaarschrift. Wij hebben besloten om de juridische vraag of de gemeente strafrechtelijk 
vervolgd mocht worden, bij voorrang te laten toetsen door de rechter. Wij hebben begrepen dat dit 
bezwaarschrift aanleiding heeft gegeven tot vragen en reacties. De suggestie is geuit dat wij op deze 
wijze onze verantwoordelijkheid zouden willen ontlopen. Daarvan is zeer nadrukkelijk geen enkele 
sprake geweest. De suggestie gaat bovendien voorbij aan de realiteit dat de rechtbank zich altijd moet 
uitspreken over de juridische vraag of een gemeente vervolgd mag worden. Ik ga op dit onderwerp 
verder niet in . In onze memo hebben wij onze werkwijze op dit punt al toegelicht. Daar verwijs ik dan 
ook naar. 
 
Dan het wegbeheer. Vanzelfsprekend wil ik u informatie geven over het wegbeheer van de gemeente. 
Het ongeval op de Nieuweweg heeft ons bestuurlijk en ambtelijk enorm aangegrepen. Dat doet het tot 
op de dag van vandaag. 
In de procedure is aan de gemeente verweten dat zij voorafgaande aan het ongeval op 31 maart 2009 
niet adequaat heeft geacteerd op de wegsituatie van de Nieuweweg. De rechter heeft daarover 
vandaag geoordeeld dat de gemeente aanmerkelijk nalatig is geweest in het wegbeheer en heeft de 
gemeente veroordeeld voor dood door schuld. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het wegbeheer en de veiligheid na het tragische ongeval 
noodmaatregelen getroffen op de Nieuweweg, om elk risico uit te sluiten. De weg werd versmald en 
de snelheid werd tijdelijk teruggebracht naar 30 km/uur. Er is toen voor deze noodmaatregelen 
gekozen, omdat de situatie ter plaatse intact moest blijven gedurende het politieonderzoek. Zodra de 
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weg na onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie was vrijgegeven, is deze in juni 2009 
geëgaliseerd. In het najaar heeft, na het recreatie- en broedseizoen, het reeds geplande rooien van 
bomen langs de weg plaatsgevonden. Toen is de weg ook opnieuw geasfalteerd. Daarnaast heeft het 
college van burgemeester en wethouders na het ongeval de interne procedures tegen het licht 
gehouden, deze geactualiseerd en verder geoptimaliseerd. Dat betreft interne werkafspraken die zijn 
gericht op wegbeheer en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. 
Via een interne werkinstructie zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende teams die 
betrokken waren bij het wegbeheer, zowel binnen als buiten, zowel beleidsmatig als uitvoerend, 
nauwkeurig vastgelegd. 
 
Direct bij de start van Stichtse Vecht heeft het college van burgemeester en wethouders een goed 
beeld willen krijgen van de situatie van de wegen en het onderhoud in de totale nieuwe gemeente. Er 
bleken verschillen te zitten in het beheren en onderhouden van de openbare ruimte in de voormalige 
gemeenten. Wij hebben de te beheren arealen eenduidig in beeld gebracht en zijn er voor de 
gebieden in de gemeente, waarvoor geen recente visuele inspecties zichtbaar waren, 
veiligheidsinspecties uitgevoerd. Ook is globaal getoetst of er met de beschikbare financiële middelen 
het onderhoud, met als ondergrens veiligheid, uitgevoerd kon worden. Daarnaast is op operationeel 
niveau geborgd dat jaarlijks gedetailleerde inspecties plaatsvinden, dat wordt ingezet op het adequaat 
uitvoeren van het klachtenherstel, dat wordt ingezet op servicediensten en het draaien van 
piketdiensten. 
Daarnaast geldt dat bij onveilige situaties direct maatregelen worden genomen, waarbij zo nodig 
achteraf verantwoording wordt afgelegd. 
 
In het coalitieprogramma 2011 – 2014 van de gemeente Stichtse Vecht is aangegeven dat de 
dienstverlening, de financiën en het beheer op een goed niveau moeten komen. Vanuit die belofte en 
verantwoordelijkheid heeft het college het initiatief genomen om per gebied beheerplannen voor de 
openbare ruimte op te stellen, waarin de plannen voor wegen, groen, riolering en ander beheer van de 
openbare ruimte integraal worden afgewogen. Daarbij heeft de veiligheid van de openbare 
voorzieningen uiteraard prioriteit. Met uw raad hebben wij regelmatig over het beheer in zijn totaliteit 
gesproken, ook recent nog, en daarvoor steun gekregen. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling door 
uw raad van het Beleidsplan beheer openbare ruimte, inclusief de bijbehorende financiële middelen. 
In dat kader zijn wij dan ook gestart met het opstarten van kwaliteitgestuurd beheer, het zogenaamd 
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Hierbij volgen wij de landelijke standaard voor de 
onderhoudsniveaus van de openbare ruimte, opgesteld door het kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW). In mei 2012 is gestart met de pilot IBOR in Loenen en 
eind 2013, zoals u weet, moet IBOR overal zijn ingevoerd. 
 
De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente aanmerkelijk nalatig is geweest in het 
wegbeheer en heeft de gemeente veroordeeld voor dood door schuld. Dat raakt ons college en onze 
organisatie diep. Zoals de burgemeester al aangaf, aanvaarden wij deze uitspraak. Wij zullen 
daartegen geen beroep aantekenen. 
Wij hebben altijd naar beste vermogen invulling willen geven aan het wegbeheer. De uitspraak van de 
rechter is een meer dan belangrijke aansporing om dit te blijven doen. We willen er alles aan doen om 
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onze inwoners en weggebruikers het vertrouwen terug te geven dat wij onze taak als wegbeheerder 
goed uitvoeren en de veiligheid optimaal kunnen bevorderen. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Ploeg. 
 
4.b. Vragen naar aanleiding van de verklaring. 
 
De voorzitter: Er is nu gelegenheid voor het stellen van vragen aan het college. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat ik nu toch liever gebruik zou willen maken van de 
schorsing die op de agenda staat om een en ander te laten bezinken en om straks bij u terug te 
kunnen komen met iets minder emotie en met iets meer ratio dan dat ik op dit ogenblik in mij voel. 
 
De voorzitter: Is dat voor de overige raadsleden akkoord dat wij eerst overgaan tot de schorsing? 
Sorry, mijnheer Van der Kaaij, ik kon u niet zien vanwege de camera. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Voor die schorsing heb ik toch nog een vraag, als het kan. 
Ik ben niet juridisch onderlegd. Het is natuurlijk toch een heel juridisch verhaal. Wat ik ervan heb 
begrepen is dat dit een soort proefproces is. Als milieukundige ken ik de Pikmeerarresten, waarbij de 
strafrechtelijke immuniteit is in eerste instantie voor het Rijk en later ook voor provincies en 
gemeenten werd neergezet. 
Pikmeer 2 zei dat het van toepassing is voor typische bestuurshandelingen. Is nu eigenlijk alleen de 
vraag in dit verhaal geweest om op deze manier schuldig verklaard te worden dat dit geen typische 
bestuurshandeling was? Dat is even een vraag die wellicht bij de jurist thuishoort. 
 
De voorzitter: Ja, het lijkt mij goed om deze vraag te laten beantwoorden door de heer Elsen. 
 
De heer Elsen: Mevrouw de voorzitter. Ik probeer de vraag even tot mij te laten doordringen. De heer 
Van der Kaaij verwees naar een aantal uitspraken, waaronder de Pikmeeruitspraken. Dat zijn 
uitspraken van de Hoge Raad al standaard vanaf 1998. Sinds die periode is vastgesteld dat voor wat 
men noemt exclusieve bestuurstaken – ik heb dat al eerder uitgelegd in de raad – geldt dat een 
gemeente daarvoor niet vervolgd kan worden, en dat de gemeente immuniteit toekomt. Dat geldt niet 
alleen voor gemeenten, dat geldt ook voor waterschappen en provincies. 
In deze uitspraak heeft de rechtbank zichzelf ook de vraag gesteld in hoeverre het feit dat aan de 
gemeente ten laste is gelegd, als zo’n exclusieve bestuurstaak moet worden aangemerkt. Als u de 
uitspraak van de rechtbank leest, dan ziet u dat de rechtbank, nadat zij beoordeeld heeft welke feiten 
bewezen verklaard kunnen worden – dat betreft nalatigheid ten aanzien van het treffen van 
snelheidsbeperkende maatregelen, het ziet op het plaatsen van afzettingen op de weg; er zijn twee of 
drie verschillende maatregelen genoemd die de gemeente voor de weg had kunnen nemen: 
verkeersmaatregelen – ten aanzien van die maatregelen zegt dat dat maatregelen zijn die een ander 
dan een bestuursfunctionaris ook had kunnen verrichten. En omdat ook een ander dat soort 
maatregelen had kunnen treffen, komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen sprake kan zijn van 
een exclusieve bestuurstaak en dat dus de gemeente voor die bewezen verklaarde feiten geen 
immuniteit toekomt. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Zo ver had ik het ook al begrepen, vandaar dat mijn vraag 
is: in hoeverre is dit een proefproces? In 2009 zijn in totaal, hoe treurig ook, 675 mensen om het leven 
gekomen in het Nederlandse verkeer. Zijn dit dan de enige twee waarbij het ongeval op deze manier 
heeft plaatsgevonden, waarbij een overheid dit ten laste te leggen is? Of zijn we niet zo uniek? 
 
De heer Elsen: Mevrouw de voorzitter. Daar kan ik zo geen uitspraak over doen. Ik weet niet of het 
een proefproces is. Dat zou u aan het Openbaar Ministerie moeten vragen. Uit de uitspraak van de 
rechtbank maak ik niet op dat de rechtbank het als een proefproces heeft aangemerkt. Dat is echter 
een eigen duiding. Of ook anderre feiten op die manier vervolgd hadden kunnen worden, dan 
overvraagd u mij. Daarin heb ik geen inzicht. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik steun het verzoek van de heer Druppers om eerst te 
gaan schorsen. Ik heb echter toch nog een kleine vraag voordat die schorsing begint. U sprak 
woorden van medeleven. Terecht. De woorden zijn uitgesproken dat de gemeente niet in beroep gaat. 
Is dat hetzelfde? Misschien moet u die vraag beantwoorden. Dat heb ik namelijk niet gehoord. Als u 
de uitspraak van de rechter leest, zegt u dan dat het terecht is en dat wij terecht veroordeeld zijn? Ik 
heb alleen gehoord dat wij niet in beroep gaan. Zegt u daarmee hetzelfde? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. U heeft volgens mij zowel van de burgemeester als van 
mij gehoord dat wij de uitspraak van de rechter aanvaarden. Vervolgens hebben wij besloten niet in 
beroep te gaan. Ik denk dat daarmee het antwoord vrij duidelijk is. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij nu de vergadering schorsen. Ik schors de vergadering tot tien voor 
half negen. 
 
Schorsing van 20.01 uur tot 20.25 uur. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik stel voor dat wij de vergadering 
vervolgen. 
 
5. Reactie van de fracties. 
 
De voorzitter: Ik kijk even naar de raadsleden. Wie heeft er nog een vraag? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik heb geen vraag. Wel houd ik een kort betoog en heb ik een 
voorstel. 
Ook de fractie van Maarssen 2000 wil beginnen met het betuigen van het medeleven aan de 
nabestaanden van de slachtoffers die te betreuren zijn bij dit ongeval. Ik wil toch even terug naar 
2009. 
We waren natuurlijk allemaal geschokt. Op 6 april heeft zich al een raadsvergadering afgespeeld in de 
voormalige gemeente Maarssen, waarin een aantal vragen is gesteld – niet door mij, maar door 
anderen – over dit ongeval. Toen heeft het college al besloten om vragen van de raad niet te 
beantwoorden. Ik heb na die datum verschillende malen, zowel mondeling als schriftelijk, vragen 
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gesteld die niet op het juridische vlak lagen; het waren vragen waarvan ik als volksvertegenwoordiger 
en als raadlid vond dat ik die aan het bestuur, aan het dagelijks bestuur, van mijn gemeente moest 
stellen, om mijn controlerende taak te kunnen uitvoeren. Keer op keer is met ditzelfde argument: “de 
zaak is onder de rechter” geen antwoord op mijn vragen en vragen van anderen gekomen. Er zijn 
geen antwoorden gegeven. 
 
Ik was niet van plan om mij vandaag uit te laten over wat zich vandaag heeft afgespeeld: de uitspraak 
van de rechter. Voor het bestuurlijk denken over wat er gebeurd is, is die uitspraak namelijk niet zo 
belangrijk. Ik vind het verschrikkelijk dat wij als gemeente in het beklaagdenbankje hebben gestaan en 
ik vind ik het nog erger dat wij ook schuldig bevonden zijn. Wel complimenten voor dit college om op 
zo korte termijn te besluiten deze uitspraak, waarop wij lang hebben moeten wachten, te accepteren 
en niet in beroep te gaan. Niet alleen naar ons toe, maar zeker naar de nabestaanden toe, is dat iets 
wat u goed doet. Ik had het ook niet verwacht van u en als u het wel had gedaan, dan zou ik u hebben 
verzocht het niet te doen. Gelukkig hoef ik dat niet te doen. 
 
Hoe moet je volgens mij en mijn fractie hiermee omgaan? Ik heb daarover de afgelopen weken heel 
veel over nagedacht en heel veel over gelezen. Ik denk dat deze raad zich inderdaad de vragen moet 
stellen wat er nu gebeurd is, hoe de bestuurlijke procedure is verlopen, hoe de rol van het college, het 
dagelijks bestuur is geweest en wat is de rol van de raad geweest. Heeft eenieder zijn rol en zijn 
verantwoordelijkheid op een goede manier ingevuld? Ook daarop kan ik het antwoord niet geven. Ik 
ben tot de conclusie gekomen dat wij één ding kunnen en volgens mij ook moeten doen en dat is 
onszelf de spiegel voorhouden en als raad kijken naar het functioneren van het college. Ik zeg expres 
het college, omdat er voor mij geen verschil is tussen het college van de voormalige gemeente 
Maarssen en het college van Stichtse Vecht. Dat geldt voor alle rechten en plichten die namens de 
gemeente Maarssen zijn overgegaan. 
 
Ik zou het volgende willen voorstellen aan de raad. Ik ben aan het zoeken geweest naar hoe je dit zou 
kunnen oplossen. Ik denk dat de oplossing ligt in een onderzoekscommissie, ingesteld door deze 
raad, die gaat kijken naar de twee aspecten die ik net genoemd heb; de nadere invulling van de 
vragen en zo moeten nog geschieden. Daartoe stel ik voor dat ik vanavond aan u als voorzitter van de 
raad en het presidium een concept overhandig van een verordening, regelende het onderzoek door de 
raad. De Gemeentewet stelt namelijk dat je zo’n verordening moet hebben, wil je een 
onderzoekscommissie kunnen instellen. Ik wil aan mijn collega-raadsleden voorstellen om, als het 
presidium – en ik dring daartoe aan bij u als voorzitter daarvan en ook bij de leden van het presidium –
 om dat te doen, deze verordening volgende week, als wij de reguliere raad op 18 december hebben, 
in stemming te brengen en aan te nemen, en als die aangenomen wordt door de raad, onmiddellijk 
daarna een onderzoeksopdracht te geven zoals in de verordening en in de wet beschreven, die ik dan 
samen met de griffier in de komende dagen zal opstellen, en dat die onderzoekscommissie uiteindelijk 
ons als raad gaat adviseren hoe wij hiermee bestuurlijk gezien verder moeten. Per slot van rekening 
zijn wij allemaal mensen die dit godzijdank niet elke dag tegenkomen. Hopelijk maar één keer in je 
hele politieke carrière. Ik vind dat wij het naar de slachtoffers, nabestaanden en inwoners toe, maar 
ook naar onszelf toe verplicht zijn om de onderste steen boven te krijgen. Wat is er gebeurd? Wat is er 
fout gegaan? Enzovoort. 
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Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Begrijp ik nu van de heer Druppers dat hij het 
onderzoek opnieuw wilt doen en dat hij de onderste steen boven wil krijgen? Ik denk dat dat al 
gebeurd is en dat wij de rechtspraak moeten respecteren. 
 
Ron Druppers: Nee, mevrouw Van Doesburgh, u begrijpt mij volkomen verkeerd. Wat ik doe is 
namelijk het scheiden – wat het college ook al die tijd gedaan heeft – van het juridische aspect en het 
politiek-bestuurlijke aspect. Ik ben ook begonnen met te zeggen dat het mij eigenlijk niet zo 
interesseert wat de uitspraak van vandaag is. Politiek gezien niet. Natuurlijk als mens wel, maar 
politiek niet. De conclusies … Twee uur geleden heb ik de uitspraak van de rechtbank gekregen, en 
lang daarvoor heb ik dit voorstel al gemaakt om als raad zelf te kijken naar het functioneren van ons 
als gemeentebestuur, naar het functioneren van Maarssen en naar het college van Stichtse Vecht, en 
na te gaan of hier bestuurlijk gezien lessen uit te leren zijn. Het is beslist niet bedoeld om zwarte 
pieten uit te delen. Het enige wat ik wil is dat ook voor mijzelf duidelijk wordt wat er fout is gegaan, 
welke procedure er gevolgd is en of dat een procedure is waarmee wij als raad onze instemming 
kunnen betuigen. Want, mevrouw Van Doesburgh, wij zijn het hoogste orgaan binnen deze gemeen. 
Wij zijn opdrachtgever en controleur van het college in de afgelopen drieënhalf jaar is dat – en dat 
hebben wij als raad zelf gedaan – hebben wij als raad zelf niet in die positie gebracht of ons 
toegestaan in die positie te komen. Wij zijn meegegaan, als meerderheid van de raad, in het 
standpunt van het college om hier bestuurlijk niets mee te doen zo lang de strafzaak liep. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch nog even een paar dingen duidelijk maken. 
Wij zijn gewoon verantwoordelijk voor wat er gebeurt in onze gemeente. Wij zijn er verantwoordelijk 
voor dat het college zijn beleid goed uitvoert. Daarvoor moeten wij gewoon zorgen. Niet langer en niet 
korter. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Nou, dat was dan heel fijn geweest, mevrouw Van Doesburgh, 
als de raad dat drieënhalf jaar geleden had gezegd. Als de raad drieënhalf jaar geleden was 
meegegaan in mijn redenering dat er twee trajecten liepen, namelijk een politiek en een strafrechtelijk 
traject, dat dat politieke traject gestopt is en dat daarmee niets gedaan is en er geen enkele vraag is 
beantwoord vanwege de argumentatie van het college, onder andere, dat de zaak onder de rechter 
was. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Een verhelderende vraag, mijnheer Druppers. Bedoelt u 
nu te zeggen dat wij nu alsnog bestuurlijk moeten gaan uitzoeken wat er drieënhalf jaar geleden is 
gebeurd en niet goed is gegaan? Of bedoelt u te zeggen dat wij met z’n allen moeten gaan 
onderzoeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat dit in de toekomst in elk geval nooit meer gebeurt? Dat 
tweede zou ik mij in het kader van het vooruitkijken heel goed kunnen voorstellen. Over het eerste 
punt heeft de rechter zich vandaag uitgebreid uitgelaten. Dat hoeven wij wat ons betreft niet nog een 
keer te doen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mijnheer Veldhuijzen, volgens mij bent u jurist. Het verbaast mij 
dat u ook de bestuurlijke kant en de strafrechtelijke kant, net als het college, door elkaar heen weeft. 
Het zijn twee volkomen los van elkaar staande processen, waarvan het ene proces nu is afgelopen. Ik 
heb in de afgelopen jaren poging op poging ondernomen om het andere proces in gang te kunnen 

 p a g i n a  1 1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
10

 d
ec

em
be

r 

20
12

d
/l1

1



 

zetten. Dat is niet gebeurd. Dat heeft de raad zich ook te verwijten. Elke keer als wij ermee kwamen, 
ging de meerheid van de raad akkoord met het feit dat wij geen antwoorden op onze vragen kregen, 
omdat het een zaak was die onder de rechter was. Ik probeer uit te leggen dat er dus twee sporen 
zijn. Ook als wij vandaag niet schuldig bevonden waren, mijnheer Veldhuijzen, dan had ik nog steeds 
hetzelfde voorstel nu op tafel neergelegd. Het is goed voor ons, het is goed voor het bestuur, het is 
goed voor de burger, het is goed voor de nabestaanden om duidelijkheid te krijgen. Ik begrijp dat u 
zegt dat het voor de toekomst heel belangrijk is. Natuurlijk is het heel belangrijk voor de toekomst. Het 
was een voormalig fractievoorzitter van het CDA die ooit tegen mij zei: “Mijnheer Druppers, om te 
kunnen leren voor de toekomst, moet je naar het verleden kijken.” Dat is wat ik deze raad vraag te 
doen en ook om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Mijnheer Druppers, ik begrijp dat u nog vragen heeft. 
Althans, u geeft aan dat er nog vragen bij u onbeantwoord zijn gebleven. Ik begrijp dat dat kennelijk 
tot op de dag van vandaag zo is. Op zich denk ik dat er ruimte voor moet zijn om die vragen alsnog 
beantwoord te krijgen, voor zover die in het heden nog altijd relevant zijn. Dan zouden wij willen 
zeggen dat het dan wat ons betreft in elk geval moet gaan om vragen die heel specifiek eraan kunnen 
bijdragen dat dit verschrikkelijke feit nooit meer kan voorkomen. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Het is heel moeilijk om hierover zonder emotie te praten. Ook onze 
fractie wil beginnen met het betuigen van haar medeleven richting de nabestaanden. Allereerst: 
helaas kunnen wij de geschiedenis niet meer veranderen. Daarom moeten wij ons zeker richten op de 
toekomst. Ik ben het wel met de heer Druppers eens dat je daarvoor ook dingen nodig hebt die in het 
verleden liggen. Het belangrijkste is echter dat dit nooit meer mag gebeuren. 
 
Onze fractie heeft er alle vertrouwen in dat het college er alles aan zal doen om een dergelijke situatie 
te voorkomen. Zeker als wij kijken naar hetgeen de burgemeester en de heer Ploeg hebben gezegd; 
wij hebben daarnaar heel goed geluisterd. Wij hebben op basis daarvan er absoluut vertrouwen in dat 
er alles aan gedaan zal worden om dit te voorkomen. Zeker de opmerking van de heer Ploeg over het 
vaststellen van de beheerplannen is natuurlijk de basis waarmee alles begint wat dit betreft. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Ook D66 heeft, zo zou je bijna kunnen zeggen, een brok in de 
keel als het om dit onderwerp gaat. Onze diepste gevoelens van deelneming gaan namens onze 
fractie, en ik neem aan namens de gehele raad, dat zal niemand ontkennen, uit naar de 
nabestaanden. 
 
Wij hebben het betoog van de burgemeester en van de wethouder gehoord. Toen deze vergadering 
werd aangekondigd, was er binnen onze fractie het gevoel van: moet dat nou?, moet ik zeggen. Wij 
hebben achteraf, aangezien wij geen deel uitmaakten van de raad van Maarssen, begrepen dat er 
destijds al een soort toezegging is gedaan dat er in alle openbaarheid zou worden gesproken. Je kunt 
dan niet meer terug. 
Wij zijn het in zoverre geheel oneens met de heer Tomlow dat het in deze rechtsstaat niet mag 
voorkomen dat voor iemand die zijn straf heeft uitgezeten, in dit geval het college dat zijn straf heeft 
uitgezeten, de consequentie mag zijn dat op het moment dat hij de gevangenis verlaat – want zo voel 
ik dat – hij nog een steen naar de hersens krijgt van iemand dat wij niet genoeg geleden hebben. Laat 
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ik aannemen dat de straf die de rechter vandaag heeft opgelegd vandaag al, gezien uw erkenning van 
schuldigheid, is ingelost. Als u het chequeboek bij de hand zou hebben, zou u meteen betalen, uit 
pure deelneming met de situatie. 
 
Er is u verweten dat u jarenlang de discussie uit de weg bent gegaan. Het moet iedereen die hier zit 
en die een auto heeft bekend zijn, dat wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering hebt, je dan 
ingevolge die verzekeringsdekking niet mag gaan erkennen dat datgene wat nog onder de rechter is, 
dat u dat direct al schuldig verklaard. Dat zou de financiële situatie van de gemeente ernstig schaden. 
We hebben ook begrepen dat het college en zeker ook u, mevrouw de burgemeester, in het verleden 
enige keren heeft geprobeerd om met de nabestaanden in contact te treden, maar dat dit om naar 
mijn mening voor hun moverende redenen en wellicht ook zeer juiste redenen, niet mogelijk is 
geweest, en dat u heeft toegezegd, ook intern binnen de raad en daarbuiten, dat zodra de uitspraak er 
zou zijn en u zich daarbij zou hebben neergelegd, het gesprek opnieuw zou worden geopend. 
 
De kern van de zaak – in zoverre ben ik het eens met de heer Druppers – ligt in de situatie van hoe dit 
heeft kunnen gebeuren. Ik vind enerzijds dat wij als raad – en wij zijn nu met zeer veel; vroeger ging 
het om 25 raadsleden in de gemeente Maarssen – dat niemand van de raadsleden in het verleden, 
sinds 2009, zelf met eigen ogen heeft kunnen zien dat het met die weg ernstig mis was. Dat zou ook 
nog tot een rapportage hebben kunnen leiden. Wij als raadsleden zijn kennelijk niet op de motor of op 
de fiets geklommen om te kijken hoe het met onze buitenwegen staat. Dat reken ik onszelf aan. 
De kern van de zaak is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? 
De heer Ploeg heeft aangegeven dat wij nu een andere gemeente zijn en dat de procedures zijn 
veranderd. Het zal moeilijk zijn om een onderzoek in te stellen naar hoe de procedure was in 2009 en 
hoe dat toen faliekant verkeerd heeft kunnen gaan. Enerzijds is het gebagatelliseerd, anderzijds is er 
verkeerd gemeten. Er is kennelijk te weinig controle geweest. Wij als D66 zijn er voor dat er een 
onderzoek komt, als de wethouder niet precies kan aangeven wat nu de verschillen zijn met het 
verleden, dat aangeeft hoe het toen ging en hoe het nu gaat en dat dit nooit weer mag gebeuren. 
 
Er zat destijds dus kennelijk een bepaalde systeemfout, die aanleiding heeft gegeven tot dit 
afschuwelijke ongeluk, in de procedure die de gemeente volgde tussen haarzelf, binnen het 
gemeentehuis en met de buitendienst. Zoals gezegd, hebben we bewondering voor het college, dat 
het bereid is om hiervoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid met ons allen te delen en daarin een 
grote verbetering aan te brengen ten opzichte van wat er in het verleden is gebeurd. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Ook wij, als fractie van de VVD, willen onze spijt betuigen 
aan de nabestaanden en de familie die hier vanavond ook op de tribune aanwezig is. Onze excuses. 
Wij hebben als VVD altijd gewild dat de onderste steen boven zou komen. Wat ons betreft is die 
volgens mij vandaag bovengekomen met deze uitspraak. Wij zijn met z’n allen – niet alleen het 
college, maar met z’n allen –, dus ook de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en wij, 
verantwoordelijk voor hetgeen is gebeurd. 
 
We hebben ook gezien dat er heel grote stappen zijn gezet. Grote stappen in het kader van 
wegonderhoud en de veiligheid daaromtrent. De te beheren wegen, zoals wij wethouder Ploeg 
vanavond hebben horen zeggen, zijn in kaart gebracht en alle veiligheidsinspecties zijn uitgevoerd. Er 
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is een eerste pilot gestart voor IBOR en ook de resultaten daarvan zijn positief. Een en ander gaat nu 
uitgerold worden in deze gemeente. 
Ik heb de heer Ploeg vanavond ook horen zeggen dat er interne werkinstructies zijn gemaakt en dat 
die aangescherpt en vastgelegd zijn. We hebben als raad nieuwe beheersplannen vastgesteld met 
veiligheid als prioriteit. Ik denk dat we op de goede weg zijn. We moeten allemaal echter wel 
waakzaam zijn. Niet alleen het college, maar ook de raad. 
 
Kort over de procedure. Waarheidsvinding stond voorop bij het college. Daarvoor onze complimenten. 
Er is een zeer nette en zorgvuldige procedure doorlopen. We hebben zelfs begrepen dat een 
onafhankelijke deskundige is ingeschakeld, die opdracht heeft gekregen om alle feiten aan de rechter 
voor te leggen, zonder dat deze door het college überhaupt gezien zijn. Ook zij wilden dat de onderste 
steen boven kwam. 
 
Wij begrijpen ook heel goed dat onze burgemeester, mevrouw Van ’t Veld, in een enorme spagaat 
heeft gezeten, zoals zij zelf ook al heeft aangegeven. Wij kennen onze burgemeester als een zeer 
betrokken burgemeester. Dat het moeilijk was dat zij terughoudendheid heeft moeten betrachten, 
begrijpen wij zeer. Zeker in zo’n gebeurtenis die ons allen ontzet. 
Tegelijkertijd weten wij dat wij de rechtsgang moeten respecteren en dat wij daardoor allen 
terughoudend hebben moeten zijn. We zijn als raad wel meerdere malen vertrouwelijk bijgepraat. Dat 
hebben wij in de memo gezien hoe vaak dat is gebeurd. Daar was ook de mogelijkheid tot het stellen 
van vragen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw De Kruif, hoe vaak bent u in vertrouwelijkheid geïnformeerd over echt 
onderliggende informatie en hoe vaak bent u geïnformeerd over de procedure? Ik kan mij namelijk 
geen bijeenkomst herinneren, waar ik bij ben geweest, waar het over de inhoud ging. Het ging altijd 
over de procedure. Als u dat laatste bedoelt, ben ik het met u eens. 
 
Kathalijne de Kruif: Mijnheer Druppers, dat is ook wat ik bedoel. Je moet echter ook de rechtsgang 
respecteren. Wij zijn nogmaals bijgepraat, ook op een moment dat u een zaal hebt verlaten. Wellicht 
heeft u ook iets gemist. 
Ik sluit af. Ik wil toch afsluiten met een klein compliment aan het college om niet in beroep te gaan en 
de uitspraak te respecteren. 
Familie, ik hoop voor jullie dat jullie ergens toch nog kracht kunnen vinden om hiermee om te gaan. 
Dank u wel. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks heeft het ook moeilijk gehad om hierin 
een standpunt in te nemen. Wij willen in elk geval ook ons medeleven betuigen aan de nabestaanden 
van de slachtoffers. 
De informatieverstrekking aan de raad is ons inziens, hoewel beperkt, toch goed geweest. Voor de 
familie van de nabestaanden is het langdurige proces echter natuurlijk wel heel wrang geweest. Vanaf 
het begin heeft daar, in elk geval voor mij, niet als inwoner van Maarssen, een waas van 
geheimzinnigheid gehangen over deze zaak. Het was natuurlijk een uiterst gevoelige zaak, maar wat 
meer openheid over deze zaak, vooral toen de gemeente een bezwaarschrift ging indienen, was 
misschien – met de nadruk op ‘misschien’ – beter geweest. Ik weet het ook niet. Wel kan ik 
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meevoelen met de heer Druppers dat wij ook onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat 
wij ook naar de bestuurlijke kant zouden moeten kijken. Hoe wij dat moeten doen? Daar ben ik nog 
niet uit. Daarover zullen wij de komende dagen moeten nadenken. 
 
Het is goed dat de zaak nu tot op de bodem is uitgezocht, juridisch. Het is goed dat inmiddels in een 
gerechtelijke procedure is aangetoond dat de gemeente nalatig is geweest. De gemeente moet 
daarvan de consequenties dragen, ook wij als bestuur. Ik vind de reactie van de advocaat van de 
familie begrijpelijk, maar de gebeurtenissen kunnen jammer genoeg niet worden teruggedraaid. Het 
college aanvaardt het vonnis en heeft duidelijk blijk gegeven van het trekken van lessen uit de 
gebeurtenissen. Wij willen wel dat wij ons daarop focussen, zodat de burgers het vertrouwen 
teruggegeven kan worden dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar burgers. Daar zijn wij 
voor. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de PvdA van toen en van nu heeft spijt niet haar 
medeleven aan de nabestaanden te hebben betoond en biedt daarvoor haar excuses aan. 
Wij denken dat nu juridisch alles is onderzocht en dat er een uitspraak ligt die er niet om liegt en 
waarvan het goed is dat het college zegt dat het die aanvaardt. Ik vind dat wij dat met hun mee 
moeten uitspreken dat wij dat aanvaarden en accepteren en dat wij daarvan lessen moeten leren. Dan 
kom ik een beetje in de buurt van de heer Druppers. Ik denk dat nog niet goed helder is hoe het 
bestuurlijk allemaal is gelopen sinds die tijd. Het gaat mij er niet zozeer om dat er gewezen gaat 
worden, maar wel – zoals de heer Druppers en anderen zeiden – dat we ervan leren hoe wij dit in de 
toekomst, ook bestuurlijk, zouden moeten doen. Want dan alleen kun je bestuurlijk voorkomen dat het 
fout gaat en is er wat meer garantie op een beter proces dan nu het geval is. Ik ben er dus voor en de 
fractie is ervoor dat er een onderzoek komt. De heer Druppers zal dit verder nog toelichten. Hij heeft 
er al iets over gezegd hoe dat precies gaat plaatsvinden. Dat wij naar de toekomst kijken, maar het 
verleden niet vergeten. En dat wij kijken naar zowel het functioneren van het college als van de raad 
daarin. Dat is wel belangrijk. We hebben zelf het gevoel dat wij als fractie in een eerder stadium 
misschien toch de vragen, die wel gesteld zijn door anderen, maar ook andere stappen anders 
hadden moeten inrichten. Daarom willen wij steun geven aan het voorstel van de heer Druppers om 
op die manier naar een onderzoek uit te kijken. Dank u wel. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dit is inderdaad een zware dag. Het doet in die zin goed dat 
de gemeente in elk geval haar excuses aanbiedt, en daarmee ook het college. Dat is een belangrijke 
stap die wij ook nodig vonden. We hebben verder ook gezien dat er goede stappen gezet zijn naar de 
toekomst toe om fouten te voorkomen die zijn gemaakt. Daar hebben wij ook vertrouwen in. Wij zijn 
als gemeente aansprakelijk gesteld en daarvoor voelen wij ons medeverantwoordelijk. 
 
In die zin is het heel moeilijk. Het gaat natuurlijk om de mensen die er nu niet meer zijn. Ook daarvoor 
willen wij ons medeleven betuigen. In die zin is het goed … Ik heb de namen zelfs even opgezocht. Ik 
zal ze niet noemen, juist ook uit respect. Het gaat natuurlijk om mensen. Wat er vanavond ook uit 
komt, er kunnen geen winnaars zijn. Dat zal iedereen volgens mij beamen. Vandaar ook heel veel 
sterkte richting de nabestaanden. Daarbij wil ik het voor nu laten. 
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Laten wij beginnen met te zeggen dat Het Vechtse Verbond in de 
eerste plaats het medeleven uitspreekt naar de nabestaanden van dit vreselijke ongeluk. Wij waren 
niet vertegenwoordigd in de voormalige gemeente Maarssen. Het was eigenlijk ook heel ver van ons 
weg. Ook bij de herindeling op 1 januari 2011 was dit een bespreekpunt. Ook heel lang daarna is het 
nog stil geweest, totdat op een gegeven moment naar buiten kwam dat er een proces aan de gang 
was waarvan wij een uitspraak konden verwachten. Toen werd het voor ons pas zichtbaarder en 
kwam het dichterbij. De rechter heeft vandaag een uitspraak gedaan. Wij hebben wel, toen wij op een 
gegeven moment in de fase kwamen dat er een uitspraak zou komen, uitgedragen dat het goed is om 
de onderste steen boven te laten komen. Daar staan wij achter. Is de gemeente schuldig, dan is de 
gemeente schuldig. Is de gemeente niet schuldig, dan is de gemeente niet schuldig. Vandaag is 
gebleken, door de definitieve uitspraak van de rechter, dat de gemeente het predicaat heeft gekregen 
van ´door door schuld´. Dat is echt heel erg. Het is door anderen ook al gezegd dat het een enorme 
les is. Je zou eigenlijk op deze manier niet een les willen krijgen. Eigenlijk moet je gewoon proberen 
om te voorkomen dat het zo ver komt. Wat we hieruit hebben geleerd is toch, wat wij allemaal willen 
en allemaal tegen elkaar zeggen, dat dit nooit meer mag gebeuren. Wij gaan er ook van uit, zoals ook 
de wethouder heeft gezegd dat wij hiervan hebben geleerd. We zullen er alles aan doen om dit nooit 
meer te laten gebeuren. Komt er een signaal van dat een putdeksel scheef ligt of dat er een wortel 
over de weg ligt, ga er dan op af. Denk niet aan wat het kost, want een mensenleven is onbetaalbaar 
als dat verloren gaat. Dat hebben wij hiervan geleerd. 
 
De verklaring van het college. Wij respecteren uiteraard de uitspraak van de rechter. Ook de 
verklaring van het college over het feit van het niet in beroep gaan, steunen wij. Je kunt niet eens in 
beroep gaan. Ik bedoel, het is gewoon aangetoond. Wij willen het college hier dan toch, en ook 
natuurlijk de raad – wij waren dan wel niet van de raad van Maarssen, maar je neemt het wel allemaal 
mee in de nieuwe gemeente en nu is het aan ons allemaal – heel veel sterkte wensen. Vooral de 
burgemeester en ook natuurlijk het college, want het is het college van burgemeester en wethouders, 
maar ja er is vanavond toch wel even gezegd dat de burgemeester haar koffers moet pakken. Dat is 
nogal wat als dat tegen je gezegd wordt. Dat zullen wij niet ondersteunen. Never nooit. Wij moeten dit 
samen dragen en proberen er gewoon uit te komen en met deze les verdergaan. Wij hebben er 
vertrouwen in dat het ons zal lukken. Dank u wel. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Uiteraard ook mijn persoonlijke deelneming aan de familie. 
Voor een betere toekomst moet je leren van het verleden. Meerdere mensen zeiden dat al. De hele 
procedure en de uitspraak van vandaag geven daar genoeg mogelijkheden voor. Ook als de 
gemeente niet schuldig bevonden zou zijn, hadden wij die lessen ook moeten leren. Wat ons betreft 
staat de uitspraak los van wat wij kunnen verbeteren voor de toekomst. 
 
We zullen toch even snel de tijdselementen doorlopen: verleden, heden en toekomst. 
Over het verleden wil ik in elk geval zeggen dat ik mij als raadslid voldoende geïnformeerd heb 
gevoeld. We delen ook zeker niet de opmerkingen van de heer Tomlow die het had over het pakken 
van de koffers door burgemeester mevrouw Van ´t Veld. Volgens mij heb ik ook mijn controlerende 
taak voldoende kunnen uitvoeren. Het college heeft het dagelijks bestuur, de dagelijkse gang van 
zaken in dit dossier, voldoende goed gedaan. 
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In het heden is het goed dat er een uitspraak ligt. Dat wij als gemeente, als burgemeester, 
wethouders, ambtenaren en raad nogmaals ons medeleven hebben betuigd, is zeker goed. 
De toekomst is de lastige in dit verhaal. Het is namelijk een onzekere toekomst. Zowel vanuit juridisch 
oogpunt als vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt. Als namelijk die strafrechtelijke immuniteit beperkt 
wordt, wat betekent dat dan eigenlijk? Niet alleen voor Stichtse Vecht, maar ook voor alle andere 
gemeenten, provincies, waterschappen en wellicht zelfs ook voor het Rijk. Niet alleen voor wat betreft 
het verkeer, maar bijvoorbeeld ook voor zorgzaken en taken. Want steeds meer typische 
bestuurshandelingen krijgen een geprivatiseerde component. Wij zijn wat dat betreft, denk ik, vrees ik, 
nog lang niet van de gevolgen van deze uitspraak af. Wij moeten ook niet vergeten – die relativering 
wil ik dan toch aanbrengen – dat wij als politici, als bestuurders keuzes maken. Wat mobiliteit betreft: 
dat is een maatschappelijke behoefte. Burgers vragen erom. Burgers vragen ons om die te faciliteren. 
Helaas bestaat daarbij geen absolute veiligheid. We moeten ons ook realiseren dat wij het op zich als 
Nederland niet slecht doen, met 675 doden in 2009. Dat zijn er natuurlijk 675 te veel, maar als 
bestuurders maken wij afwegingen tussen de maatschappelijke behoefte, de kosten en de baten. 
Daarvoor zijn wij ingehuurd. Dat moeten wij niet uit de weg gaan. 
Wij doen het in verhouding beter dan Duitsland. Wij doen het veel beter dan een land als Frankrijk. 
Wat mij betreft, om met de heer Rehbock te spreken, is dit dossier gesloten. Er is een straf 
uitgesproken en daarmee zullen wij het op dit moment moeten doen. 
 
Mensen die zeggen dat dit nooit meer moet gebeuren: dat is volgens mij onhaalbaar. Het is wellicht 
zelfs struisvogelpolitiek. Als je dan ook nog zegt dat het niet uitmaakt wat het kost, dan ben je als 
bestuurder niet meer bezig met afwegingen. Ook voor onze gemeente, ook andere gemeenten geldt 
dat je als wegbeheerder altijd te maken hebt met wortels, bomen, gladheid, golvend veen, sloten en 
ook nog eens met bezuinigingen. Wat mij betreft moeten wij ook realistisch doorgaan met besturen. 
 
Ike Roetman; Mevrouw de voorzitter. Namens ChristenUnie-SGP betuigen wij ons meeleven met de 
nabestaanden van de slachtoffers. Wij vinden het bijzonder vervelend dat deze lange periode die 
eroverheen is gegaan van drie jaar, het verwerkingsproces er niet eenvoudiger op heeft gemaakt, 
maar dat het is blijven slepen. 
 
Wij hebben respect voor de burgemeester voor wat zij heeft verklaard, maar ook voor de moeite die zij 
heeft gehad met deze periode, omdat wij haar kennen als iemand die typisch heel erg betrokken en 
verbindend wil zijn in de gemeente Stichtse Vecht. 
We hebben respect voor de verklaring van de wethouder, waarin hij uiteen heeft gezet dat er op 
allerlei fronten – ik ga ze niet herhalen – verbeteringen zijn ingezet. Wij spreken ons vertrouwen uit in 
dit college. Wij denken namelijk dat het zich zeer bewust is van de verantwoordelijkheid die het heeft 
en dat ook de collegeleden vinden dat dat wat gebeurd is, nooit meer mag gebeuren en dat zij ook 
alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om dat te bereiken. Wij respecteren ook dat het college niet 
in beroep gaat. 
 
Wij willen afsluiten met de nabestaanden toch ook sterkte te wensen om ook wat hen betreft nu tot 
een verdere verwerking te komen. Dank u wel. 
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Frank van Liempdt; Mevrouw de voorzitter. Het gaat om de toekomst. Het gaat erom wat wij gaan 
doen. Het college heeft een aantal punten genoemd. Het belangrijkste woord dat ik gehoord heb, is 
transparantie. De belofte van transparantie, ook voor de toekomst. Ikzelf heb het gevoel dat wij dat in 
het afgelopen jaar te weinig gezien hebben. Daarin zit verbetering. Het interesseert mij niet of wij het 
beter doen dan Duitsland voor wat betreft het aantal verkeersdoden. Mij interesseert alleen dat het 
hier nooit meer gebeurd. Daarvoor zouden wij met z´n allen moeten zorgen. 
 
Een onderzoek zoals Maarssen 2000 dat voorstelt en voorgesteld heeft, ook ten aanzien van ons 
eigen functioneren, omdat dat wel degelijk meegenomen dient te worden, juich ik toe en steun ik. Ik 
verwacht ook en spreek de hoop uit dat mijn collega-raadsleden dit voorstel ook zullen steunen. Wij 
zijn het niet alleen aan onszelf verplicht om een onderzoek te doen, maar ook naar onze inwoners toe. 
Dank u wel. 
 
De voorzitter; Ik geef het woord aan de heer Ploeg voor een korte reactie namens het college. 
 
Wethouder Piet Ploeg; Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Voordat ik begin wil ik eigenlijk toch wel 
mijn waardering en respect uitspreken voor de respectvolle wijze waarop vanavond dit onderwerp is 
besproken met elkaar. Ik ben ook blij met de vrij brede steun vanuit de raad voor ons besluit om de 
beslissing van de rechtbank te aanvaarden en geen beroep aan te tekenen. Het blijft natuurlijk altijd 
lastig. De burgemeester heeft net een uitgebreide verklaring gegeven, en ook ik heb dat gedaan, over 
het waarom van de terughoudendheid tijdens het proces. Er is gepoogd om een onderscheid aan te 
brengen tussen een bestuurlijke en strafrechtelijke beschouwing van iets. Dat is wel heel erg lastig 
tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Ik denk dat het heel goed is om daarover met z´n allen na te 
denken over hoe je daarmee omgaat, ook  in het kader van een onderzoek, want dat is natuurlijk een 
bevoegdheid van de raad. Gelukkig heeft u enige tijd gegeven voor eenieder om daarover na te 
denken. 
 
Leren van het verleden. Dat heb ik een paar keer teruggehoord. Dat is altijd heel erg goed, maar het 
leren van het verleden is al in 2009 begonnen. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar te 
verkennen wat daarvan is opgestoken. Ik heb daarover net al iets verteld in mijn verklaring. Er is 
natuurlijk ontzettend veel gebeurd met werkinstructies vanaf 2009, met beheerplannen, met de 
uitwerking van de beheerplannen. Ik denk dat het goed is als wij daarvan een gelijk beeld krijgen. Ik 
heb namelijk het idee dat daarover niet overal het gelijke beeld bestaat. 
 
De heer Van der Kaaij zei iets over de strafrechtelijke immuniteit. Welke gevolgen heeft dat? Dat 
antwoord zal ik u op dit moment schuldig moeten blijven. Dat is een mogelijk landelijk effect. Daarover 
kan ik op dit moment geen uitspraken doen. Ik weet het eenvoudig nog niet. 
Ik denk dat dit het was voor nu. Wij voelen ons in elk geval wel gesteund in ons beleid tot nu toe. Daar 
dank ik u voor. Dank u wel. 
 
Ron Druppers; Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch mijn voornemen dat ik u zojuist kenbaar heb 
gemaakt, nog even uitvoeren. Ik wil nu de verordening, die ik volgende week graag wil behandelen, 
inclusief de algemene toelichting daarbij, nu aan u overhandigen, met het dringende verzoek in het 
presidium te regelen dat deze volgende week op de agenda in de raad staat. Dan heeft eenieder 
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kennis kunnen nemen van de inhoud van zo´n verordening en de inhoud van de vragen die wij willen 
stellen aan zowel onszelf als raad als aan het college. 
Daar wil ik het ook voor vandaag dan maar bij laten. 
 
- Sluiting. 
 
De voorzitter; Het lijkt mij gepast om de raadsvergadering nu af te ronden. Bent u het daarmee eens? 
Ik wil u inderdaad ook bedanken voor de respectvolle manier waarop wij hier vanavond met elkaar 
over dit onderwerp hebben kunnen spreken. Ik denk dat het goed is geweest dat wij dit in de 
openbaarheid hebben kunnen doen. Ik wil nogmaals aan de nabestaanden onze oprechte excuses 
aanbieden en u heel, heel veel sterkte wensen. Weet dat wij in gedachten echt bij u zijn. Ik wens u 
ook wel thuis. Het is goed dat u vanavond geweest bent. 
Wel thuis allemaal. Ik sluit de vergadering. 
 
 
 
(Einde van de vergadering om 21.13 uur). 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2013. 
 
 
 
De voorzitter,  De griffier, 
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