
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, ge-
houden op dinsdag 18 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 
Breukelen Beweegt Dik van ’t Hof 
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 
 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Welkom. Ik open deze vergadering. 
 
Drie raadsleden, waaronder de heer Noltes, geven aan dat zij geen berichten van verhindering van 
fractiegenoten hebben ontvangen, maar dat zij vermoeden dat enkelen nog onderweg zijn. 
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2. Spreekrecht inwoners. 
 
De voorzitter: Wij hebben vanavond een dertiental insprekers. Ook staan er een heleboel 
onderwerpen op de agenda. Ik ga dus snel beginnen. Ik zal ook naar iedereen, zowel naar de raad toe 
als naar de insprekers, streng moeten zijn op de tijd. De insprekers hebben allemaal drie minuten 
spreektijd. Ik zal ook echt na die drie minuten moeten stoppen, omdat ik u alle dertien de ruimte wil 
geven om in te spreken. 
Ik begin met de heer Van der Giessen. Ik geef hem graag het woord. 
 
De heer Van der Giessen: Mevrouw de voorzitter. Dank u wel voor de gelegenheid om te mogen 
inspreken. Het gaat over de vierde kunstgrasveld voor de Loenense hockeyclub. Zoals ook uit de 
stukken blijkt wil ik graag de noodzaak van dit veld voor onze club benadrukken. Het is gewoon bittere 
noodzaak dat wij dat veld krijgen en kunnen aanleggen voor het einde van de zomer, gezien de 
overcapaciteit die wij hebben. De Loenense hockeyclub heeft inmiddels 1033 leden. Wij verwachten 
binnen een tot twee jaar naar een aantal van 1100 leden te stijgen. Er is een wachtlijst van bijna 200 
leden, waarvan er ongeveer zo’n 70 direct zouden kunnen instromen, mits wij capaciteit zouden 
hebben om ze te plaatsen. Wij nemen elk jaar rond de 80 kinderen aan. Uitgaande van de analyses 
en de modellen die er zijn over groei van de hockeyverenigingen, gecombineerd met de 
demografische gegevens van de vereniging, zien wij dat wij een vierde veld ruim nodig gaan hebben. 
Als wij echt iedereen zouden aannemen, zouden wij zelfs naar een vijfde veld kunnen, maar dat gaan 
wij natuurlijk niet doen. 
 
Wij hebben inmiddels ook funkey hockey geïntroduceerd voor kinderen vanaf vijf jaar, waarvan er 
inmiddels weer 30 hockeyen bij ons op de club. Wij zijn aan het onderzoeken of wij ook 
ouderenhockey kunnen organiseren. Als grote club willen wij ook onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid daarin niet uit de weg gaan. 
 
Al ruim vier jaar geleden zijn wij met SV De Vecht begonnen om te bekijken of wij gecombineerd een 
veld zouden kunnen aanleggen dat voor beide sporten geschikt zou zijn. Dat bleek een lastig traject. 
Een combinatieveld blijkt niet mogelijk. Dat is mij ook bevestigd door de Hockeybond en ook door de 
voetbalvereniging uit Nederhorst den Berg, die ook dat onderzoek hebben gedaan. Ook zij hebben 
geconstateerd dat er geen combinatieveld mogelijk is. In elk geval niet op korte termiijn, wellicht wel 
op langere termijn. Daar zijn kunstgrasfabrikanten mee bezig, al een aantal jaren. De verwachting 
vanuit de bond is dat het nog een aantal jaren gaat duren. 
 
Voor ons is het van groot belang dat wij een veld hebben waarop wij wedstrijden mogen spelen. 
Vooral op zaterdag zitten wij inmiddels overvol. Wij spelen al thuiswedstrijden in Utrecht. Het gaat er 
naar uitzien dat, mits de capaciteit niet snel uitbreidt, dat wij waarschijnlijk ook kinderen op een andere 
manier moeten gaan accommoderen. Zij kunnen dan waarschijnlijk niet meer op de hockeyclub 
terecht. 
Wat betreft het belang voor de hockeyclub voor een vierde kunstgrasveld wil ik echt aan de bel 
trekken en aangeven dat er een enorme noodzaak is om voor september 2013 dat veld te hebben 
liggen. Dank u wel. 
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De heer Van Raaij: Mevrouw de voorzitter. Goedenavond allemaal tezamen. Heel kort een aantal 
punten. Ik denk dat het vanavond gaat over de vraag of wij nee moeten gaan verkopen tegen de 
mogelijkheid voor kinderen om te sporten of zorgen wij ervoor dat kinderen kunnen sporten zoals de 
overheid graag wil en zij niet thuis achter allerlei beeldschermen en spelletjes en allerlei andere 
elektronische ongein zitten, maar echt buiten zijn. Dat besluit ligt vanavond voor. Ik vraag u, in alle 
redelijkheid, om daartegen heel volmondig ja te zeggen. 
Er is haast geboden, want wij hebben al nee moeten zeggen tegen veel kinderen. Die teleurstelling is 
gewoon niet goed. Het is ook niet het overheidsbeleid. 
 
De hockeyclub staat voor enorme financiële uitdagingen. Het gaat niet alleen om een vierde veld; er 
moet een nieuw clubgebouw komen, er moet een nieuwe toplaag op het eerste veld. Bij elkaar is de 
hockeyclub geconfronteerd met meer dan € 1,5 miljoen aan investeringen. Waar wij hier over praten, 
is dus nog maar een druppel op een gloeiende plaat. 
Mag ik u erop wijzen dat de spelertjes die hockey spelen op het mooie sportterrein, al twee keer zo 
veel contributie moeten betalen dan de voetballertjes? Mag ik u er ook op wijzen dat de bijdrage van 
de overheid per speler op dit moment € 16 is voor de hockeyspelertjes en € 200 voor de 
voetballertjes? Die ongelijkheid is niet goed. Wij zullen u echter niet vragen om dat volledig gelijk te 
trekken. Ik wil u wel vragen om de zeer grote noodzaak om nu echt eindelijk een besluit te nemen, 
vanavond ten uitvoer te brengen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Van der Neut namens de 
voetbalvereniging. 
 
Mevrouw Van der Neut: Mevrouw de voorzitter. Goedenavond. Het spreekt eigenlijk voor zich: het is 
of een hockeyveld of helemaal niets. Wat doen we? In de afgelopen week heb ik onderzoek gedaan. 
Ik heb zelf gesproken met de hockeybond. Ik heb zelf gesproken met de KNVB. Beide zeggen dat er 
geen enkel combiveld geschikt is voor wedstrijden voor voetbal en hockey. Er is echter wel een 
nieuwe ontwikkeling. 
Beide bonden vertelden dat ze daarmee bezig waren en ook ik heb gisteren contact gehad met Edel 
Grass, de leverancier. Zij vertelden mij dat er in januari een presentatie gehouden wordt voor de 
hockeybond en de voetbalbond, omdat zij een gras ontwikkeld hebben dat geschikt voor wedstrijden 
voor voetbal en wedstrijden voor hockey. Daarmee zijn drie ondernemingen bezig. Edel Grass doet 
aan systeemontwikkeling en productie, Ten Cate verzorgt de vezelsamenstelling en Groenewoud 
houdt zich bezig met de onderlaag. Zij willen heel graag hier in Loenen komen praten over het 
eventueel aanleggen van een pilotveld. Dan is mijn vraag dus: is dit niet een optie om daar voor te 
gaan voor beide verenigingen? 
 
De voorzitter: Mevrouw Den Hartog spreekt in over kinderdagverblijf ’t ABC-tje. 
 
Mevrouw Den Hartog: Mevrouw de voorzitter. Goedenavond. Ik ben Riekie den Hartog. Ik wil graag 
een luisterend oor. Als ondernemer ben ik twaalf jaar geleden gestart met mijn kinderdagverblijf. Zoals 
u begrijpt, is het succes van een ondernemer niet allen gebaseerd op puur geldbejag, maar begint het 
met passie en ambitie. 
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Dit heeft er ook voor gezorgd dat ik vele kinderen de afgelopen twaalf jaar met succes de overstap 
naar het basisonderwijs heb zien maken. Zelfs kinderen uit het vluchtelingenwerk draaiden bij ’t ABC-
tje naadloos mee. Totdat daar drie jaar geleden plots een kentering in kwam. De frequentie van 
controles ging ineens sterk omhoog, zelfs zo hoog dat het de dagelijkse gang van zaken ging 
domineren. Het antwoord op de vraag waarom dit zo was, is zelfs tot op heden uitgebleven. 
 
Ook de rapportages werden ineens ongewoon kritisch. Ook hier werden mijn vraag over het waarom 
en de herhaalde pogingen om op grond hierover een dialoog aan te gaan genegeerd en hebben 
gemeente en GGD mij in het ongewisse gelaten. Met als gevolg onjuiste en zeer negatieve publicaties 
op de website Landelijk Register Kinderopvang, die elkaar opvolgden, wederom zonder dit te baseren 
op enige vorm van wederhoor bij wie dan ook. Handhaving en publicaties in dag- en weekbladen 
werden mijn deel. 
 
Onbegrip alom, aangezien ik op 3 februari jongstleden een onderhoud had met de waarnemer van 
wethouder de heer P. Ploeg, en er werd gesteld en afgesproken dat wij de zienswijze zouden 
aanpassen. Op 8 maart jongstleden vond er een gesprek plaats met wethouder Ploeg, die vaststelde 
dat ’t ABC-tje alles op orde had, op twee punten na. Die twee punten zijn kort daarna ook opgelost. Hij 
beëindigde de bespreking met de woorden dat wij geen verdere acties hoefden te verwachten van de 
kant van de gemeente en wij hoopten wederzijds elkaar niet meer te treffen onder deze 
omstandigheden. 
Vol verbijstering waren wij dan ook toen op 24 en 26 april zich twee dames van de GGD meldden voor 
een controle. Dit met als eindresultaat een allesvernietigend rapport. 
 
Deze nepotistische houding van gemeente en GGD heeft ervoor gezorgd dat mijn bedrijf en dus mijn 
levenswerk ten onder is gegaan en gezien mijn leeftijd mij persoonlijk hebben geruïneerd. Puur op 
basis van roddel en achterklap, een eenzijdige kijk op de wet- en regelgeving en zelfs van persoonlijke 
rancune, met uitspraken als: “Wij zijn al jaren bezig met die vrouw en kunnen haar niet pakken, want 
alles is op orde”. 
Daarom stel ik u dan ook de vraag of dit soort praktijken passen binnen het beleid van deze instanties. 
In mijn optiek is het hier een duidelijke zaak van personen die misbruik maken van hun positie en dus 
hun macht, om zo anderen te duperen. Inmiddels berusten deze uitspraken niet alleen op basis van 
mijn eigen mening en bevindingen, hetgeen alles nog kwalijker en zelfs dubieus maakt. 
 
Buiten het feit dat ik financieel aan de grond zit op mijn leeftijd, voel ik mij ook onrechtvaardig 
behandeld en enorm vernederd. Terwijl ik toch zo veel goed werk heb verricht voor al mijn kinderen. 
Buiten de enorme schadelast wordt mij zelfs het recht ontnomen om met mijn kwalificaties mijn eigen 
brood te verdienen. 
Mijn hoop is dan ook dat ik bij u een luisterend oor kan vinden en dat wij deze situatie serieus kunnen 
onderzoeken met elkaar. Om zo in elk geval mij weer het gevoel te geven dat ik een burger ben in een 
westerse democratie en het gevoel van onrechtvaardigheid bij mij weg te nemen. Dank u wel. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Het ligt een beetje ingewikkeld, want het is natuurlijk 
wel een individuele casus. Ik weet niet of dit de plek is waar je een individuele casus zou moeten 
bespreken. Wellicht zou het verstandig zijn als wij nogmaals een uitnodiging richten aan mevrouw Den 
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Hartog om met elkaar te praten. Misschien levert dat wat meer mogelijkheden op. Het is niet gepast 
om hier nu op de ins en outs van deze zaak in te gaan. 
 
De voorzitter: De heer Ploeg biedt u een gesprek aan en u maakt die afspraak straks. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Het voorstel van de wethouder lijkt mij uitstekend. 
 
De voorzitter: De heer De Jong komt inspreken over het bestemmingsplan Vreeland Oost. 
 
De heer De Jong: Mevrouw de voorzitter, college, raad en toehoorders. Mijn naam is Nico de Jong en 
ik ben geboren en getogen op de Kleizuwe. Inmiddels woon ik daar een aantal jaren op Kleizuwe 107 
in Vreeland. Ik citeer uit de reactie van het college van de werksessie van 20 november 2012: “Of 
drempels extra trillingen veroorzaken die tot schade aan woningen kunnen leiden, hangt af van de 
omstandigheden. In dit geval is dit niet de verwachting. Hierdoor zal vooraf een indicatieve berekening 
worden gemaakt. Zo nodig worden achteraf trillingsmetingen in de woning verricht, mits de eigenaar 
hiervoor toestemming verleent.” De Kleizuwe – het woord zegt het al – is van klei. Zuwe betekent een 
verhoging, verharding in het veen; er zijn verschillende interpretaties volgens Van Dale. Dat wil 
zeggen een kleilaag die dun is op de Kleizuwe, gebleken uit de rioleringaanleg van een aantal jaren 
geleden. Onder het asfalt ligt een oude steenlaag/grindlaag en daaronder ligt zo’n 20 à 30 centimeter 
klei en daaronder ligt een laag veen. 
 
In verband met die kleine laag veen, zijn er in de afgelopen jaren bij een milieuvergunningaanvraag, 
vele door Driessen, elke keer trillingen veroorzaakt aan onze woningen, Kleizuwe 105, Kleizuwe 107 
en ook nog richting de Raadhuislaan, dus 101 en 103. 
Tijdens die vergunningaanvragen is elke keer gevraagd of er eens een trillingsonderzoek en een 
geluidsonderzoek konden worden verricht. Dat is uitgevoerd en dat zit in het archief. Dat is dus 
bekend. Ook de gemeente heeft destijds een ontheffing verleend aan Driessen, naar aanleiding van 
het onderzoek, dat op de Kleizuwe vanaf de Raadhuislaan, tot aan Kleizuwe 107 en op het terrein niet 
harder mocht worden gereden dan 5 kilometer per uur, dus loopsnelheid-kilometers. Nu zetten college 
en raad de wereld op zijn kop. Eerst aanleggen en dan de klachten gaan inbrengen, onderzoeken en 
dan naar mijn mening weer slopen. Ik ben daar geboren en getogen. Een verkeerd wiel van een 
tractor die maar 800 kilo weegt, veroorzaakt bij ons al trillingen. Naar aanleiding zelfs van het 
onderzoek dat er geweest is, mag er niet harder worden gereden. 
Nu wordt er een drempel aangelegd tussen nummers 105 en 107. De bewoners zien het zeer zware 
verkeer: er wordt van A naar B gereden over de Kleizuwe met een snelheid van 30 km/uur. Daarom 
zeggen wij – mijn vrouw en ik – tegen u als raadsvoorzitter: ga bij uw raad te rade en probeer zo veel 
mogelijk te bekijken. Laat deze burger ook niet in zijn hemdje staan. U bent er voor ons allen. De 
voorzitter heeft het herhaaldelijk gezegd dat zij er voor iedereen is. Ik ben een eenling die dit verzoek 
doet en ik hoop dat u daaraan met z’n allen een bijdrage wilt leveren ten aanzien van de drempel 
tussen 105 en 107. 
 
De voorzitter: Mevrouw Okkerman zal inspreken over de Schildershof. 
 
Mevrouw Okkerman: Mevrouw de voorzitter. Geachte burgemeester, wethouders en raad. 
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Twaalf dagen geleden waren wij hier ook om in een werksessie de Schildershof te bespreken. Het 
ging om plannen voor een supermarkt van meer dan 1000 m2 en 41 woonruimtes, allemaal te 
plaatsen op de Vincent van Goghstraat, de Albert Cuypstraat en de Pieter de Hooghstraat. Als 
omwonende die uitkijkt op de Schildershof was ik blij, omdat ik hoorde dat het plan Schildershof was 
afgeblazen. Geen supermarkt, parkeeroverlast en opstoppingen. Een week later las ik in de VAR een 
stukje van Ed Kamans, waarin staat dat er voorlopig een streep door de plannen gaat. Nu is er 
plotseling een motie die het van afgeblazen juist weer nieuw leven in blaast. Ik weet niet of er hier een 
mogelijkheid voor is, maar kan iemand mij dan uitleggen, als het plan is afgeblazen, waarom het dan 
toch weer doorgaat. 
Motie of geen motie, mijns inziens – en daarom sta ik hier ook – is dit gebied niet berekend op een 
supermarkt. Voor een supermarkt is het gebied te klein en te druk. De Pieter de Hooghstaat en de 
Nassaustraat zijn al druk genoeg. Er zijn regelmatig opstoppingen door laden en lossen van wagens 
levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Bij de Aldi geldt hetzelfde verhaal. Er is veel parkeerdrukte. 
Ook op de Piet de Hooghstraat is het een komen en gaan van verkeer. Ik heb foto’s genomen vanuit 
het raam waar ik erop uitkijk. Ik licht de foto’s toe. De eerste foto betreft de Pieter de Hooghstraat naar 
de Nassaustraat. Hier staan vaak ladende en lossende vrachtwagens. Bij de tweede en derde foto kijk 
ik uit op de Vincent van Goghstraat. Er is nog een filmpje waar het beter op uit komt, maar deze 
vrachtwagen van de vuilophalers blokkeert de weg een aantal minuten. Er kan dan niemand door. 
De laatste foto laat een vrachtwagen zien die laadt en lost op de Evert Stokkertbrug. Indirect heeft dit 
er wel mee te maken, omdat hij niet kon laden achter de Aldi. Daarom ging hij op de brug laden. Als 
de supermarkt daar ook bij komt, dan heeft het allemaal ermee te maken dat het nog veel drukker 
gaat worden. 
Ik raad degenen die hierover beslissen aan om een wandeling door dit gebied te maken en het met 
eigen ogen te aanschouwen. Ik heb wel gemerkt dat als je de situatie eenmaal goed zit, je er veel 
beter over kunt oordelen. Om in deze drukke dorpskern een project als de Schildershof te realiseren, 
met een vrij grote supermarkt, is geen goed idee en getuigt volgens mij van weinig inzicht in de 
infrastructuur en verkeersveiligheid. 
Het bestemmingsplan Maarssen zegt dat het verzorgingsgebied te klein en de concurrentie te groot is 
om het winkelaanbod te vergroten. 
 
De voorzitter: Dan de heer Dijkstra. 
 
De heer Dijkstra: Mevrouw de voorzitter. Goedenavond allen. Geachte raadsleden. Wij zijn blij met de 
motie van het CDA en Streekbelangen, waarin gevraagd wordt om het bestemmingsplan toch in 
behandeling te nemen. In de werksessie van 6 december hebben de bewoners van de Vincent van 
Goghstraat duidelijk gemaakt waarom wij positief zijn over de plannen voor de Schildershof. Als het 
bestemmingsplan niet in behandeling wordt genomen, geeft dat voor de bewoners veel onzekerheid 
en spanning. Voor Portaal is het belangrijk dat de bewoners duidelijkheid krijgen over de vraag of zij 
wel of niet moeten verhuizen. In goed overleg hebben wij hierover met elkaar en met de ontwikkelaar, 
Hoorne BV, afspraken gemaakt. In het nieuwe plan worden ook minimaal zes sociale huurwoningen 
teruggebouwd. Dit zijn appartementen die zeer geschikt zullen zijn voor senioren die in het centrum 
van Maarssen willen of blijven wonen. 
Ik wil er nog aan toevoegen dat stilstand achteruitgang is. Dat gaat zeker op in deze moeilijke tijden 
waarin bijna niet meer wordt geïnvesteerd. Ik dank u voor uw aandacht. 
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De voorzitter: Het woord is aan de heer De Keijzer. 
 
De heer De Keijzer: Mevrouw de voorzitter. Geachte leden van de raad, dames en heren. Mijn naam 
is Ad de Keijzer, lid van de klankbordgroep en inspreker namens een groot deel van de omgeving 
Schildershof. Hoe groot dit deel is, moge blijken uit de handtekeningenactie die heeft plaatsgevonden 
en waar met 138 handtekeningen tegen de komst van een supermarkt duidelijk is aangegeven dat de 
bewoners geen enkele behoefte hebben aan de komst hiervan. 
In de motie van het CDA staat dat het advies van de klankbordgroep positief is. Laat ik u wat dit 
betreft uit de droom helpen en op dit punt wat duidelijker zijn. De klankbordgroep staat in zijn geheel 
achter een plan van aanpak van de Schildershof. Daarover is nooit enig misverstand geweest. Echter, 
de komst van een supermarkt is vanaf de eerste vergadering in december 2011 het grote struikelblok 
geweest. Dat leden van een klankbordgroep wat belangen betreft wat uit elkaar kunnen groeien, is 
ook hier gebleken. Nadat de ontwikkelaar het eerste plan terecht moest aanpassen omdat er onder 
andere te veel privacy verloren ging voor vooral bewoners aan de Ariënslaan, waren wat deze 
bewoners betreft de bezwaren tegen de vorm van de supermarkt verminderd. Toen vervolgens 
bekend werd dat er nog steeds prima sociale huurwoningen aan de Vincent van Goghstraat door 
Portaal verkocht zouden worden en de bewoners de zekerheid werd gegeven van een andere woning, 
met een flinke tegemoetkoming in de te maken verhuiskosten, werden ook hier de bezwaren tegen de 
supermarkt een stuk minder. Onverminderd blijft echter volgens een grote meerderheid van de directe 
omgeving dat een volkomen overbodige supermarkt een aanslag betekent op de rust in dit deel van 
het dorp. De parkeerdruk zal groter worden. De infrastructuur is ongeschikt. De bevoorrading van de 
supermarkt, gevoegd bij die van de al aanwezige winkels en de toename van het verkeer, zullen 
leiden tot gevaarlijke situaties. Verder zijn wij van mening dat een supermarkt geen trekker is, maar de 
doodsteek betekent voor de kleine middenstand. Vorige week sprak ik een van deze winkeliers. Hij 
vond het fijn te horen dat u tegen de komst van de supermarkt bent. Hij voegde daaraan echter direct 
toe: “Toch moet ik het eerst nog zien”. Ik heb wat dat betreft al veel meegemaakt in dit dorp. Ik hoop 
dat deze winkelier straks wat minder cynisch over zijn dorp zal denken en spreken. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van der Heide. 
 
Mevrouw Van der Heijde: Mevrouw de voorzitter. Goedenavond allemaal. Ik wil ook graag inspreken 
over de Schildershof. Ik vind het niet helemaal reëel wat de heer Dijkstra zegt dat alle mensen van de 
Van Goghstraat het eens zijn met wat er gebeurt. Daar speelt veel eigenbelang bij mee. Deze mensen 
krijgen een oplossing, geld en een ander huis. Ik blijf echter zitten met alle ellende die gaat komen. Ik 
zit dus met mijn kamer en slaapkamer aan de Ariënslaan, het grootste gedeelte van mijn 
kamerappartement. Mijn derde kamer grenst aan de Van Goghstraat. Ik heb nu net een jaar dat ik 
eindelijk minder werk. Ik heb altijd een heel drukke baan gehad. De drukte was mij eerder dus niet zo 
opgevallen. Ik kan u zeggen dat ik enorm veel last heb van de lijnbussen aan de Ariënslaan. Ik slaap 
altijd met mijn slaapkamerraam dicht, ook vanwege de viezigheid en de lucht. Als ik nu thuis ben en er 
komt een vuilniswagen of de bevoorrading van vrachtwagens, dan heb ik daarvan enorm veel hinder. 
Dat hoor je altijd, je huis trilt. Straks komt er nog meer verkeer. Er is nu al veel verkeer, omdat de 
Gerard Doustraat is afgezet. Auto’s rijden nu gewoon tegen het verkeer in. Het is nu dus al erg druk. 
Ik zie nu al gebeuren dat de grote vrachtwagens ’s morgens komen. Met je rust is het dan gedaan en 
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mijn leefplezier is dan weg. Het is nu niet de tijd om je huis te verkopen, maar anders zou ik het echt 
te koop zetten. Daarmee moet gewoon rekening worden gehouden. Wij tellen ook mee. Het rapport is 
uitgegaan van vijf supermarkten, maar dat klopt niet helemaal. Als je de inwoners van Opbuuren 
namelijk meetelt, moet je ook die supermarkt meetellen. Er zijn er dus nu al vijf. Ik denk niet dat er 
behoefte bestaat aan zes supermarkten. 
Ik hoop dat er toch iets aan gedaan wordt. 
 
De voorzitter: Het woord is nu aan de heer Bruinhart. 
 
De heer Bruinhart: Mevrouw de voorzitter. Goedenavond. Er ligt een lastig besluit voor. De keuze voor 
de woonkwaliteit voor bewoners aan de Vincent van Goghstraat, de Albert Cuypstraat en het Pieter de 
Hooghplein versus een impuls voor het kernwinkelgebied en betaalbare koop- en huurwoningen. Ik 
geef het u te doen. Als wij de belangen naast elkaar leggen, zien wij de belangen van de bewoners, 
direct aangrenzend aan de ontwikkeling, die zorgen hebben over de verandering van de 
woonkwaliteit. Aan de andere kant zijn er de belangen van de vitaliteit van het winkel- en kerngebied 
en de afwisseling voor de inwoners van Maarssen-Dorp. De inwoners van Maarssen-Dorp zijn voor 
hun dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen voor een groot deel afhankelijk van het winkelgebied 
aan de Plesmanlaan, Kaatsbaan en het verder gelegen Bisonspoor. Daarbij is een gevarieerd aanbod 
van groot belang om de koopstromen op niveau te houden en de afvloeiing van koopstromen te 
voorkomen. Hier spelen de directe en indirecte belangen van 14.000 consumenten uit Maarssen-
Dorp. 
Ook pleit voor een positief besluit dat door de uitbreiding werkgelegenheid wordt gecreëerd. Daarbij 
kunt u denken aan ongeveer 70 fte’s, bij aanvang van de supermarkt. Ook pleit voor een positief 
besluit de primaire voedselvoorziening in Maarssen-Dorp. Het is belangrijk om een gevarieerd 
winkelaanbod te hebben. Een supermarkt kan daarin een toegevoegde waarde geven. Met voldoende 
concurrentie worden prijs en kwaliteit voor de bewoners van Maarssen-Dorp op niveau gehouden. 
 
De neergang van de het huidige winkelgebied is evident. Zie de leegstand die ontstaat aan de 
Kaatsbaan, de Pieter de Hooghstraat, de Nassaustraat en de Diependaalsedijk. Natuurlijk zijn 
daarvoor aanwijsbare oorzaken te noemen. Het huidige economische klimaat, gekoppeld aan het 
consumentenvertrouwen; dat zijn allemaal zaken die wij niet direct kunnen beïnvloeden. Daarnaast is 
er ook de groei van digitale winkels, die concurreren met traditionele winkelconcepten. Om deze 
neergaande spiraal een impuls te geven, kan een voordeelmarktvestiging met een centrale 
parkeervoorziening een goede kans bieden. Alle onderzoeken duiden daarop. Het sluit ook aan bij 
onze eigen ervaring. Als verhuurder van 240.000 winkelfunctie, met een grote diversiteit aan 
winkelconcepten, hebben wij ook de gevolgen van het economisch klimaat aan den lijve ondervonden. 
Resumé: voor u ligt het besluit om te starten met het in procedure brengen van het bestemmingsplan. 
U laat zich leiden door een tweetal belangen. Het woongenot van de bewoners in de directe omgeving 
versus een positieve impuls voor een vitaal winkelgebied voor 14.000 bewoners van Maarssen-Dorp. 
Een positieve impuls voor de werkgelegenheid. Een positieve impuls voor een gevarieerd 
winkelaanbod. Een positieve impuls voor het woningaanbod, met betaalbare huur- en koopwoningen. 
Ik wens u veel succes. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Van Venetië. 
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De heer Van Venetië: Mevrouw de voorzitter, leden van het college, leden van de raad. Graag reageer 
ik, en dan wel in positieve zin, op de motie van CDA en Streekbelangen, als genoemd op uw agenda. 
Een klein jaar na de start van de klankbordgroep is een peilstuk, voorontwerpbestemmingsplan, voor 
de ontwikkeling van het gebied Schildershof, behandeld in de werksessie van 6 december 
jongstleden. De reactie van een aantal politieke partijen op dit peilstuk, zoals uitgesproken tijdens die 
werksessie, heeft bij mij een gevoel van onbegrip achtergelaten. Onduidelijke argumenten die niet te 
rijmen zijn met het proces, zoals wij dat in het afgelopen jaar met elkaar in de klankbordgroep hebben 
doorlopen. De eerste gedachte is dan dat bezwaren door derden zijn toegevoegd of kenbaar gemaakt. 
Ze zijn zeker niet besproken in het jaar van de klankbordgroep, terwijl daarvoor zeker altijd de 
gelegenheid is geweest. Bij ons thuis geldt dan: opgestaan is plaats vergaan. 
 
In de beginfase is aan de omwonenden een handtekeningenlijst aangeboden. Die lijst is toen door 
circa 136 of 138 personen ondertekend. Er is echter heel veel veranderd in het afgelopen jaar, zowel 
planologisch als in de beleving rond het plan. Door wethouder Wiersema, de betrokken ambtenaren 
van de gemeente en Hoorne BV met respect geluisterd naar de omwonenden en deelnemers aan de 
klankbordgroep. Dat heeft geleid tot fikse aanpassingen van het plan. Het is dan ook zeer de vraag of 
bij een actuele peiling onder de omwonenden eenzelfde resultaat met handtekeningen zou kunnen 
worden bereikt. Onze handtekeningen van Ariënslaan 8 en 10, zullen in elk geval gaan ontbreken op 
die lijst. 
Ik ondersteun de motie van CDA en Streekbelangen en daarmee het peilstuk 
voorontwerpbestemmingsplan ontwikkeling Schildershof om de volgende redenen. Het onderhavige 
plan zal in belangrijke mate gaan bijdragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied dat nu 
wordt gedomineerd door leegstand of panden waaraan al jaren geen onderhoud meer is gepleegd. 
Een troosteloze aanblik, overigens met uitzondering van de huizen aan de Vincent van Goghstraat. 
De gemeente zou bij die besluitvorming niet op de stoep van een ondernemer of van een 
ondermening moeten willen gaan zitten. Of een nieuwe supermarkt haalbaar is, is een besluit van die 
investeerder. Of de gevestigde middenstand daarvan nadeel zou ondervinden, is de vraag. Onze 
overtuiging is dat de klant die nu zijn boodschappen niet doet bij een supermarkt, dat ook niet bij die 
nieuwe zal doen. 
De investeerder biedt de unieke en waarschijnlijk in de komende decennia enige mogelijkheid om het 
gebied opnieuw in te richten. Elke dwaling naar een andere mogelijkheid is nonsens. Wie gaat er 
anders in de komende decennia wel iets doen aan de verpaupering van dit gebied? Zeer 
waarschijnlijk niemand meer. Houden wij er met elkaar rekening mee dat het afstoten van deze 
investeerder nu niet direct een uitnodiging is voor anderen om daaraan nog iets te gaan doen. 
Problemen met verkeer en parkeren zijn uitgebreid onderzocht en kunnen met de revenuen van 
datzelfde plan voor een belangrijk deel worden opgelost. Een goede circulatie, ook voor de afvoer van 
de supermarkt, zal kunnen worden gerealiseerd. Wij klagen niet over de stadsbussen aan de 
Ariënslaan, vier per rijrichting per uur, en ook niet over eventueel in- en uitgaand vrachtverkeer. We 
leven met elkaar in een verstedelijkt gebied met een dorps karakter, waar leefbaarheid van groot 
belang is. Het voorliggende plan overstijgt om deze reden en naar mijn mening het persoonlijke en 
partijpolitieke belang. De overweging als gegeven in de motie spreekt mij dan ook bijzonder aan. Laat 
de zogenoemde Koninklijke weg, de bestemmingsplanprocedure, recht doen aan de belangen van 
alle betrokken partijen. Dank u wel. 
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De voorzitter: Het woord is aan de heer Verkijk. 
 
De heer Verkijk: Mevrouw de voorzitter. Ook ik ben een bewoner van de Ariënslaan. Ik wil ook hier 
mijn steun uitspreken voor de motie van CDA en Streekbelangen, en wel om de volgende redenen. 
In de eerste instantie was ik niet erg enthousiast over het plan, maar na goed overleg met de 
gemeente en de projectontwikkelaar, is er een plan uit gekomen dat er veel en veel beter uitziet. Ik 
geef toe dat er wel wat nadelen kleven aan het plan. Er zal inderdaad een toename van verkeers- en 
parkeerdruk ontstaan. Dat is onvermijdelijk, maar uit de gesprekken in de klankbordgroep en de 
rapportages die daarover geleverd zijn, heb ik begrepen dat dat beheersbaar is. Er kan mogelijk 
schade ontstaan door sloop-, funderings- en bouwwerkzaamheden aan de bestaande bebouwing. De 
bodemgesteldheid is zodanig dat daarvoor enig risico ontstaat. Daarover zijn afspraken gemaakt dat 
niet alleen bij sloop-, funderings- en bouwwerkzaamheden een nulmeting zal plaatsvinden, maar dat 
ook daadwerkelijk van tevoren onderzoek gedaan zal worden naar mogelijke schade en naar hoe die 
te voorkomen is. 
Dan zijn er nog meer voordelen. Ik zie een verbetering van het aanzien van het hele gebied Vincent 
van Goghstraat, Pieter de Hooghstraat en Albert Cuypstraat. Mevrouw Okkerman die eerder de 
uitnodiging noemde om daar te gaan rondlopen, heeft helemaal gelijk. Degene die daar rondloopt, kan 
zien hoezeer het gebied aan het verpauperen en verwaarlozen is. Er is al jarenlang geen verf gebruik 
en er is al jarenlang geen onderhoud gepleegd. Het ziet er echt beroerd uit. Ik hoop van harte dat de 
realisering van de Schildershof daarin verandering brengt. 
Verder verwacht ik door de uitbreiding van het woningbestand dat er een vernieuwing en verjonging 
van deze buurt zal komen. Op dit ogenblik maakt de buurt een wat duffe indruk. Ik ben zelf ook niet 
een van de jongste meer, maar het zou absoluut geen kwaad kunnen als er wat minder senioren 
zouden komen en wat meer junioren. De verbetering van de openbare voorzieningen die er mogelijk 
ook aan verbonden worden, zijn ook uitgebreid ter sprake geweest in de klankbordgroep. Onder 
andere gaat het dan om de parkeergelegenheid aan het Pieter de Hooghplein, de verbetering van het 
voetgangersgebied Kaatsbaan en Pieter de Hooghstraat en de eventuele snelheidsvermindering in de 
Nassaustraat en Diependaalsedijk. 
 
Mijn conclusie is dan ook dat de inspraakprocedures hebben gewerkt. Het plan zoals het nu voorligt, 
levert aanzienlijk meer voordelen op dan nadelen. Daarom steun ik de motie van CDA en 
Streekbelangen van harte. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. U was de laatste inspreker. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter: Er zijn twee nagekomen moties. Een motie van Maarssen 2000 en anderen met 
betrekking tot het raadsonderzoek ongeval Nieuweweg. Kan deze motie nog even getekend worden 
ingeleverd? Verder is er de motie van CDA en Streekbelangen over de Schildershof. 
Kunnen wij de agenda vaststellen? 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Kunnen wij van agendapunt 12 een bespreekstuk maken? 
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het Vechtse Verbond zou willen voorstellen aan de raad om 
agendapunt 21, te weten het initiatiefvoorstel van Maarssen 2000 verordening onderzoek door de 
raad van de agenda af te halen. Er is geen urgentie. Volgens het reglement dienen wij agendapunten 
eerst te agenderen voor een werkvergadering en te bespreken, alvorens ze voor een 
raadsvergadering worden geagendeerd. Bovendien zouden wij graag ambtelijk advies willen 
ontvangen. 
 
De voorzitter: Dus uw voorstel is om dit agendapunt eerst in de werksessie te bespreken? 
 
Mieke Hoek: Ja. 
 
De voorzitter: Ik breng het gewoon in stemming. Wij gaan er geen debat over voeren. 
Wie is er voor het eerst in een werksessie behandelen van het initiatiefvoorstel van Maarssen 2000 
verordening onderzoek door de raad? Dat is een ruime meerderheid. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wat mevrouw Hoek nu wil doen en wat mevrouw Hoek 
voorstelt … Als ik alle voorstellen die vanuit het college naar ons toe zijn gekomen na de tiendaagse 
termijn voor de vergadering in mijn Peugeot 107 moet laden, dan kan ik u vertellen dat ik ze er niet in 
krijg. Dan moet ik echt een grotere auto gaan kopen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Druppers, wij zijn nu bij het vaststellen van de agenda. U gaat als raad over de 
behandeling. Ik heb het in stemming gebracht. Een ruime meerderheid zegt dat het eerst in de 
werksessie moet worden behandeld. Daarmee is dat een feit. Ook gezien de vele bespreekstukken 
die wij nog hebben, lijkt het mij niet dat wij hierover nu een debat moeten voeren. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dan maak ik er een motie van. Bij deze. 
 
De voorzitter: Nou, dan is het een motie. Daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde. De raad gaat ook bij 
moties over de behandeling. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Nee, daar gaat de raad niet over. Een motie wordt altijd 
behandeld aan het einde van de vergadering. 
 
De voorzitter: Dan komt deze aan het einde van de agenda aan de orde. Dan moet u hem echter nog 
wel getekend inleveren. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch nog even uitspreken dat ik dit een schandalige, echt 
een schandalige manier van behandeling vindt van een serieus voorstel over een serieus probleem 
dat wij bij ons bij de gemeente hebben. 
 
De voorzitter: Wij zijn bij het vaststellen van de agenda. Laten wij nu niet een debat voeren over dit 
soort dingen. Er zijn voorstellen gedaan. U hebt er een motie van gemaakt en deze wordt aan het 
einde van de vergadering behandeld. 
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Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij zouden het agendapunt 16 over het hockeyveld van de 
agenda willen afhalen, omdat het stuk niet volledig is in onze ogen. Ook vanavond is de inspreker nog 
duidelijk geweest over de nieuwe mogelijkheden die er liggen. Wij vinden het beter als het punt wordt 
aangehouden tot de volgende keer als er meer duidelijkheid is. Dan praat ik ook over zaken als het 
totale kostenplaatje, de vraag waar het veld komt en er zijn meer van die punten die nu allemaal 
onzeker zijn. Wat ons betreft zouden de gegevens compleet kunnen worden op het moment dat het 
voorstel wordt uitgesteld. 
 
De voorzitter: U stelt voor om agendapunt 16 nu van de agenda te halen. Ook dit breng ik in 
stemming. Wie is daarvoor? Er zijn 14 stemmen voor dit voorstel en daarom blijft agendapunt 16 op 
de agenda staan. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. In de werksessie heeft D66 gevraagd of agendapunt 17/18 
een bespreekstuk kon worden. We hebben inmiddels antwoorden gekregen op de vragen. Wat D66 
betreft mag dit voorstel een hamerstuk worden. 
 
De voorzitter: Ik kijk even naar de overige leden van de raad. Gaat u ermee akkoord dat agendapunt 
17/18 een hamerstuk wordt? Ja? Akkoord. 
Ik ga u er straks bij helpen wat wel en niet bespreekpunten en wat de hamerstukken zijn. Dat komt 
goed. Ik laat het allemaal even tot mij komen. 
 
Voordat ik bij de bespreking van de agenda kom, wil ik heel even een kleine felicitatie uitspreken. 
Mijnheer Van der Kaaij, onlangs hebben wij begrepen dat u, zoals u zelf zegt op uw website, na 19 
jaar Master of Science bent geworden. Voglens mij is dat namens ons allen een felicitatie waard. Ik 
las ook iets over dat het nu een nieuwe carrière gaat inhouden. Daar horen we dan nog meer van. Als 
u even naar voren wilt komen, kan ik u even feliciteren. 
 
Felicitaties en applaus. 
 
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de agenda vast, met inachtneming van de genoemde 
wijzigingen. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 november 2012. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van de vergadering 
van 6 november 2012 ongewijzigd vast. 
 
5. Vragenhalfuur voor leden van de raad. 
 
De voorzitter: Ik geef graag eerst het woord aan mevrouw Groenewegen over de dorpshuizen en de 
wijkcentra. Ook hier zal ik streng op de tijd letten. 
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Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik zal aanvullend wat technische vragen hierover stellen. 
De hoofdpunten heb ik er uitgelicht. Dat is dat er nu een rondje wordt gemaakt langs de dorpshuizen, 
waarbij een inventarisatie plaatsvindt. Daarbij wordt al invulling gegeven aan bezuinigingen. U heeft in 
uw coalitieakkoord gezegd – wij staan wat dat betreft achter het coalitieakkoord – dat er een 
inventarisatie wordt gemaakt van het gewenste voorzieningenniveau voor alle kernen. Wij vinden dit 
een onlogische volgorde. Wij willen hierop graag een toelichtin van de wethouder. Wij zouden het veel 
logischer vinden als er eerst met de raad een inventarisatie van het gewenste voorzieningenniveau 
wordt besproken, voordat wij maatregelen gaan nemen die afbreuk doen aan ons 
voorzieningenniveau. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Normaal gesproken zou wethouder Verkroost hierop antwoorden, maar hij 
komt wat later. Hij vervangt de heer Wiersema bij een inspraakavond van de provincie Noord-Holland 
over de fietsbrug. U hoorde dat de heer Wiersema heel hard nodig is. Dan zal de heer De Groene de 
heer Verkroost vervangen, om het gemakkelijk te maken. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. In deze driehoeksverhouding komen wij daar 
wel uit. 
Wij zijn op dit moment bezig met de inventarisatie van het voorzieningenniveau door middel van het 
rondje langs de kernen. Wij verwachten de resultaten eind tweede kwartaal van 2013 bij u te brengen 
in de raad. Een passend voorzieningenniveau per kern hoeft echter niet te betekenen dat alles 
behouden blijft dat er nu is. Dat betekent niet dat daarmee vitale functies verloren hoeven te gaan. Er 
zijn kernen waar wij nu al aanlopen tegen situaties waar er te veel is om qua kosten en qua 
vrijwilligers in stand te kunnen houden. Ik ben graag bereid om uitgebreide vragen van u te 
beantwoorden, want dit is niet te doen in een paar minuten zoals wij die nu hebben. 
 
Ingrid Groenewegen: Het roept inderdaad meer vragen op dan dat er antwoorden zijn. U neemt nu 
maatregelen waarvan ik denk dat die een heel groot probleem worden voor een aantal van onze 
dorpshuizen. Dat zijn wel heel essentiële voorzieningen in de kernen. Ik begrijp hier dus eigenlijk 
helemaal niets van, ook niet als ik hoor dat er zelfs met terugwerkende kracht maatregelen worden 
genomen ten aanzien van de huren van dorpshuizen. Het tweede kwartaal van 2013 is wat ons betreft 
heel laat. Ik stel voor dit punt eerder voor een werksessie te agenderen, zodat wij daarover uitgebreid 
van gedachten kunnen wisselen. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Het verbaast mij dat mevrouw Groenewegen 
aangeeft dat de huren met terugwerkende kracht anders zouden zijn. Het is zelfs zo dat 7,5%, juist 
omdat het zo lastig is in die eerste ronde aan de dorpshuizen voorbij te gaan, het juist andersom is. 
Het heeft positiever uitgepakt dan in eerste instantie het plan was. Wij doen dat rondje langs de 
kernen samen met alle dorpsraden en besturen van de dorpshuizen. Daaraan ligt een bepaalde 
planning ten grondslag. Het is erg lastig om een en ander nu nog te bespoedigen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nu nog geen antwoord gehad op mijn vraag of wij 
het onderwerp eerder kunnen agenderen in een werksessie. Ik vind het wel van heel groot belang dat 
dit geagendeerd wordt. 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Wij willen het best even overleggen met het 
presidium. Het zit aardig vol, maar wij kunnen proberen de basisgrondslagen iets eerder te doen. 
 
De voorzitter: Dat is een toezegging. 
De heer Van den Bosch heeft vragen over maatregelen naar aanleiding van het ongeval aan de 
Nieuweweg. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Wethouder Ploeg heeft in de vergadering van 10 
december jongstleden, in een verklaring namens het college, een aantal maatregelen genoemd die 
genomen zijn na het betreurenswaardige ongeval in maart 2009 op de Nieuweweg, waardoor een en 
ander verbeterd is. Deze zaak is echter van een zo groot belang, met name om in de toekomst 
herhaling te voorkomen, dat wij nog de volgende vragen hebben: 
1. Is het college bereid een notitie op te stellen, waarin ingegaan wordt op de beheersaspecten op 

de diverse relevante terreinen, zoals bij wegbeheer en groenonderhoud, en op de genomen 
maatregelen om de veiligheidsaspecten te borgen. 

2. Als vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, is het college dan bereid een notitie op te stellen en 
deze in een werksessie aan de orde te stellen, zodat een discussie over de inhoud uiterlijk in het 
eerste kwartaal van 2013 kan plaatsvinden? 

 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Zoals u weet is vorige maand in de raad het 
beleidsplan met het beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld, inclusief de 
daarbij behorende financiële middelen. Ik begrijp nu heel erg goed dat u mede in het licht van de 
recente gebeurtenissen wat meer gevoel wilt hebben bij de manier waarop we de operationalisatie 
van het beheer geregeld hebben, om de zaak nu en in de toekomst zo veilig mogelijk te houden. Dan 
heb ik het bijvoorbeeld over inspecties, klachtenherstel, klachtenbehandeling en dat soort zaken, ook 
over het oppakken van klachten. 
Vorige week heb ik in de raad al aangegeven dat wij daarover in het verleden werkafspraken hebben 
gemaakt. Dat doen wij nog steeds en daaraan houden wij ons nog steeds. Wat dat betreft lijkt het mij 
een uitstekend plan om zo’n notitie op te stellen en daarover met uw werksessie in gesprek te gaan. 
Dat geeft de werksessie ook de gelegenheid en de mogelijkheid om duidelijk te krijgen of het wel 
voldoende scherp is neergezet en of het enige aanpassing nodig heeft. Daarover kunnen wij dan met 
elkaar in gesprek gaan. In die zin zou ik bevestigend willen antwoorden op de vraag van de heer Van 
den Bosch. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik bedank de wethouder voor dit antwoord. 
 
De voorzitter: De heer Van Liempdt stelt vragen over de voedselbank. Het woord is aan hem. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De voedselbank is een instelling waarin een ieder die daar 
werkt onbezoldigd is. Zelfs de landelijke directeur; daaraan kan een flink aantal instelling een 
voorbeeld nemen. Vorige week kwamen de voedselbank en de gemeente negatief in het nieuws. Er 
was hier een politieke partij in deze raad die vragen stelde over het huurbedrag dat de gemeente 
oplegt aan de voedselbank. Navraag bij diezelfde voedselbank leerde mij dat zij juist heel positief zijn 
over de gemeente. Er is een subsidiebedrag toegekend door de gemeente dat de kosten van de 
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voedselbank dekt. Zo hoort het volgens ons ook. Oftewel: de gemeente vraagt evenveel huur als dat 
zij subsidie geeft. Het vestzak – broekzak principe. 
Mijn vraag aan de portefeuillehouder is: klopt het dat de gemeente de voedselbank de waardering 
geeft waarop zij in onze ogen recht heeft? Heeft de politieke partij in deze raad te vroeg stennis 
geschopt? De wethouder was er namelijk waarschijnlijk al mee bezig, als ik het goed heb begrepen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Het college heeft gemeend een subsidie toe te 
kennen van € 3.500 voor dit jaar en € 5.000 voor volgend jaar. Daarmee geeft het college de 
waardering aan die het heeft voor de voedselbank. Het feit dat andere politieke partijen daarover 
vragen hebben gesteld, laat ik … 
 
Frank van Liempdt: Dat laatste begrijp ik niet helemaal. Is het nu zo dat u het al geregeld had of aan 
het regelen was met de voedselbank? Dat begreep ik namelijk uit een eerder verhaal, namelijk dat er 
helemaal geen probleem was, maar dat het probleem gemaakt is. Daardoor is er negatieve publiciteit 
ontstaan, die ook de voedselbank schade heeft toegebracht. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Begin december is door het college een 
formeel besluit genomen. Daarvoor, een half jaar geleden, hebben wij al contact gehad met de 
voedselbank. Wij hebben toen aangegeven dat wij positief zouden kijken naar de mogelijkheden, 
ondanks het feit dat er niet voor begroot was voor dit jaar en volgend jaar. Dat is gebeurd. Het kan 
natuurlijk zo zijn dat er partijen zijn die eerder een signaal opvangen en daarop reageren, zonder dat 
bekend is wat het college op dat moment heeft besloten. Het college had formeel op dat moment geen 
besluit genomen. Zo werkt dat voor een deel in de politiek. 
 
De voorzitter: Mevrouw Hoek stelt vragen over de inventarisatie van asbest in scholen en openbare 
gebouwen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het Vechtse Verbond heeft op 3 juli een aantal vragen gesteld 
aan de wethouder die hierover gaat. Wij hebben daarop antwoord gekregen. We hebben toen al 
gezegd dat wij eind december erop zouden terugkomen als het dan volgens de wens van de 
staatssecretaris geïnventariseerd zou moeten zijn. We hebben nu een aantal vragen: 
1. Welk standpunt neemt de wethouder in ten opzichte van de wens van de staatssecretaris om alle 

scholen voor 31 januari geïnventariseerd te hebben op aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen? 

2. De wethouder heeft zich bij eerder door Het Vechtse Verbond gestelde vragen als beantwoording 
beroepen op het feit dat de schoolbesturen hiervoor verantwoordelijk zijn. Komen wij buiten de 
morele plicht hiermee weg als er asbest gevonden wordt? Wij zijn toch eigenaar van een aantal 
schoolgebouwen? 

3. Welke acties en verzoeken zijn er richting de schoolbesturen gedaan om het te stimuleren het 
onderzoek te laten doen volgens de wens van de staatssecretaris? 

4. Ervan uitgaande dat de wethouder de wens van de staatssecretaris serieus neemt, wat is dan op 
dit moment de status van de inventarisaties? Zijn de gebouwen geïnventariseerd en wat zijn de 
bevindingen? 
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5. Als de inventarisaties zijn uitgevoerd, waar liggen deze rapporten ter inzage en hoe wordt de 
raad hierover geïnformeerd? 

6. Wat zijn de financiële consequenties? Is er een beleid met betrekking tot eventuele 
beheersplannen c.q. het verwijderen van het ontdekte asbesthoudende materiaal? 

 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Het is een goed initiatief van de staatssecretaris 
om de schoolbesturen te vragen hun gebouwen te inventariseren op eventuele aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. De schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor het beheer van hun 
eigen gebouwen. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van schoolgebouwen is dat bij gebleken 
noodzaak om asbestmateriaal te verwijderen – dat is ook het antwoord op de laatste vraag – het 
schoolbestuur de kosten van sanering bij de gemeente kan declareren. Op enkele uitzonderingen na: 
bij de schoolbesturen/eigenaar van de schoolgebouwen. Wij hebben aan de schoolbesturen 
gevraagd, onder andere in het LEA-overleg, om de gemeente erover te informeren of op de wens van 
de staatssecretaris is ingegaan en om, indien er asbestinventarisatie is uitgevoerd, de gemeente te 
informeren over de resultaten van de asbestinventarisatie en de toezending van de rapporten te 
verzorgen. Tot op heden hebben wij nog geen rapporten ontvangen. Begin volgend jaar zullen wij 
daarnaar vragen. Of deze rapporten daadwerkelijk openbaar worden en beschikbaar worden voor de 
raad, is aan de besturen van de scholen. 
 
Mieke Hoek: Dan heb ik toch wel een vraag. Stel dat er asbest is gevonden en het in het rapport staat 
en dit niet openbaar wordt gemaakt, en het is aan de besturen … Het zijn wel de kinderen van onze 
inwoners die in die gebouwen zitten. Daarmee moeten wij toch gewoon heel zorgvuldig omgaan? 
Ik heb nog een andere vraag, en wel over openbare gebouwen. Bijvoorbeeld de gymlokalen. Deze zijn 
vaak in bezit van de gemeente en vallen niet onder het schoolbestuur. Ze worden echter wel gebruikt 
door de kinderen. Het kan maar zo zijn dat daarin wel asbesthoudende materialen verwerkt zijn. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Voor de gymzalen en de eigen gebouwen van de gemeente worden op 
dit moment meerjarenonderhoudsplanningen gemaakt. Daarbij komt ook de hele asbestinventarisatie 
aan de orde. Ik gaf net al gaan zullen schoolbesturen er niet gauw voor kiezen om, als er al asbest is 
gevonden, dit te laten zitten, omdat zij de kosten kunnen declareren bij de gemeente. 
 
De voorzitter: Dank u wel. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Bij nummer 5 en 6 op de lijst, over gevraagd en 
ongevraagd advies van de Sportraad, staat er wel erg gemakkelijk achter om deze ter kennisneming 
aan te nemen. Ik stel voor om deze stukken anders af te handelen. Mijn tekstvoorstel luidt: 
constructief, dus participatief, een reactie aangeven en een CC naar de raad doen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Er is een reactie vanuit het college richting de 
raad gegaan. Dat ligt op tafel. 
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Cock van der Kaaij: Dat valt dan volgens mij nog niet onder de benoeming constructief en participatief. 
Mag ik om een nieuwe toezegging vragen, dat u de Sportraad een keer uitnodigt in de werksessie om 
hun werkwijze uit te leggen en het draagvlak naar de Sportraad toe weer beter te maken? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Ik denk dat u over uw eigen gasten gaat. Als u vindt dat u de 
Sportraad moet uitnodigen, dan zal ik dat niet tegenhouden. 
 
Cock van der Kaaij: Het is een adviesorgaan aan uw college. U zou het kunnen voorstellen. Volgens 
mij komt het netjes over als u het namens ons voorstelt. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Ik zal dat graag overbrengen en de reactie aan u doen toekomen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de genoemde wijzen van afdoening, met 
inachtneming van de wijziging hiervoor voor de stukken 5 en 6. 
 
7. Benoeming burgerlid. 
 
De voorzitter: Het gaat hier om het benoemen van de heer Geerse als burgerlid voor de PvdA. 
Mijnheer Geerse, u mag hier gaan staan, dan ga ik even bij het spreekgestoelte staan. 
Wil iedereen gaan staan? U legt de belofte af, die luidt als volgt: 
 
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de werksessie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de werksessie naar eer en geweten zal vervullen.” 
 
De heer Geerse: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter: Van harte gefeliciteerd. Veel succes en ik hoop ook veel plezier. 
Mijnheer Geerse, wij houden u hier gelijk tot na de vergadering bij de borrel. Dan kan iedereen u dan 
nog even feliciteren. 
 
Wij gaan nu over tot het noemen van de hamerstukken. 
(de voorzitter noemt niet de punten 8 en 9 en noemt benoeming burgerlid agendapunt 8) 
 
8. Verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Loenen en Breukelen. 
 
9. Telecommunicatieverordening. 
 
10. Krediet investeringen uitbreiding van de Mgr. Rientjes Mavo. 
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11. Parkeerverordening Bisonspoor. 
 
13. Harmonisatie marktverordening. 
 
14. Bestemmingsplan De Werf Kockengen. 
 
15. Harmonisatie Landschapsontwikkelingsplan. 
 
17/18. Verordening voor participatie van schoolgaande kinderen. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorstellen. 
 
12. Tarievenbeleid sportaccommodaties. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Wat ons een beetje dwarszat in de werksessie van 4 
december, toen wij hierover hebben gesproken, is dat daarin vrij nadrukkelijk is gesteld dat de 
Sportraad unaniem had ingestemd met de uitgangspunten, dat de Sportraad de nota heeft besproken 
en dat toen onze verbazing nogal groot was toen de brief van de Sportraad van 10 december kwam 
met de omschrijving: niet doen, eerst overleg. Het pijnpunt waarmee wij nu zitten is dat als wij ja 
zeggen tegen dit voorstel, wij ook akkoord gaan met de tarieven die de Sportraad als 
buitenproportioneel betiteld. Daarmee willen wij niet akkoord gaan. 
Waarmee stemmen wij nu precies in? Aan de ene kant wordt gesteld dat het vaststellen van tarieven 
een collegebevoegdheid is en aan de andere kant wordt gezegd dat wij dat als raad vaststellen. Ik wil 
in elk geval op dit moment niet medeplichtig zijn aan deze buitenproportionele tariefsverhoging. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Wat de raad hier vaststelt, zijn de 
uitgangspunten. Ook heeft de raad aan het college het vaststellen van de tarieven gedelegeerd. 
Als u iets anders wilt, moet u met een voorstel komen. 
 
Cock van der Kaaij: Daar zit precies het punt. In de werksessie zei u ook dat als het gaat om 
substantiële tariefsverhogingen u met de raad in conclaaf wilt en kunt gaan. Dit gaat om een bedrag 
buiten de substantiële grens van 10% die u zelf genoemd hebt. Hoe regelt u hier de interne 
participatie met de gemeenteraad en hoe regelt u hier de participatie met de Sportraad? De Sportraad 
is namelijk ‘not amused’, als ik het zo goed begrijp. 
 
Wethouder Vital van der Horst: U doelt waarschijnlijk op de tariefsverhogingen in Maarssen. Dat is 
een besluit van de gemeenteraad van Maarssen geweest in 2010. Wat ik hier doe, is het uitvoeren 
van een besluit van de gemeenteraad van Maarssen. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Als de wethouder deze tarieven van Maarssen moet uitvoeren, 
had u dan hier geen ander voorstel kunnen neerleggen? 
Wat is nu het nut van de Sportraad? Deze is al heel lang ingesteld en ik zie geen enkel … 
 
De voorzitter: Laten wij het nu even houden bij het onderwerp waarover wij het nu hebben. 
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Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Een korte interruptie op de woorden van de heer Van ’t 
Hof. Hij vraagt volgens mij aan het college om die tarieven te herzien. Wij hebben echter ook gehoord 
en gelezen dat dit tarieven zijn die vastgesteld zijn door de voormalige gemeenteraad van Maarssen. 
Ik heb hem vaker horen uitspreken dat wij voormalige raadsbesluiten moeten respecteren. Misschien 
kan hij daarop enige toelichting geven. 
 
Dik van ’t Hof: Ik ben zeer benieuwd waar u dat van mij gehoord heeft. Dat heeft u nog nooit van mij 
kunnen vernemen. 
 
De voorzitter: Oké, laten wij nu even teruggaan naar de inhoud. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. De tarieven die nu voorliggen, zijn mede 
gebaseerd op een aanbesteding, waarbij de commerciële exploitant ervan mocht uitgaan dat hij 
afspraken die toen gemaakt zijn, mag doorberekenen. De tarieven zijn in 2010 vastgesteld. Daarop 
hebben zij aangegeven dat zij voor een bepaald bedrag het zwembad, de sporthal en nog een aantal 
andere accommodaties in Maarssen en Maarssenbroek zouden beheren. Het is dus ook een afspraak 
die is gemaakt met een commerciële partij. Ik kan daaraan niets veranderen. Mocht ik het veranderen, 
dan zou dat leiden tot een groot tekort op de begroting voor sport en dan zullen wij dat ergens anders 
vandaan moeten halen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het raadsvoorstel noemt het kennisnemen van de nota 
Tarievenbeleid, hetgeen wij als raad dan doen. Op het voorblad van de nota staat echter “vastgesteld 
door de raad van 18 december”. Vandaar dat er verwarring over is ontstaan. Stellen wij de nota hier 
nu vast of stemmen wij er alleen maar mee in dat wij er kennis van nemen? Die vraag probeerde ik 
net ook al te stellen. Misschien was ik echter niet helemaal helder. Waar stemmen wij over? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Het tarievenbeleid moet worden vastgesteld. 
 
Cock van der Kaaij: Het wordt steeds onduidelijker waar wij nu over stemmen. Er ligt een 
raadsvoorstel voor met twee punten: het intrekken Tarievenverordening sport en recreatiecentrum ‘t 
Kikkerfort 2012, waarover wij het volgens mij wel eens zijn. Daarnaast is er het kennisnemen van de 
Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013. Als wij een regel veranderen in een motie, dan moet 
dat ook altijd netjes en ondubbelzinnig geregeld worden. Ik vind dit geen ondubbelzinnig voorstel dat 
ter stemming voorligt. Ik wil het u niet aandoen om deze verwarring nu te laten doorgaan. 
 
De voorzitter: Ik begrijp van de wethouder dat wij het tweede beslispunt moeten veranderen, waarbij 
het woord “kennisnemen” moet worden gewijzigd in “vaststellen”. 
 
Cock van der Kaaij: De wethouder had het ook niet over het vaststellen van de nota, maar over het 
vaststellen van de uitgangspunten. De uitgangspunten vormen maar één alinea in de nota. 
Mag ik het als volgt samenvatten? Punt 2 van het raadsvoorstel luidt: het vaststellen van de Nota 
Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 en verder. Klopt dat? 
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De voorzitter: Dat is correct. Zo staat het nu op band. Het beslispunt is nu gewijzigd. Dat breng ik nu in 
stemming. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie. Het voorstel wordt nu zodanig gewijzigd, dat ik 
toch wel even met mijn collega’s wil overleggen over de vraag hoe wij nu gaan stemmen. Wij waren 
net voor, maar ik weet niet of we nu nog voor zijn. 
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering kort. 
 
Schorsing van 20.34 uur tot 20.35 uur. 
 
De voorzitter: Mijnheer Druppers, kunnen wij overgaan tot stemming? 
 
Ron Druppers: Ja. Wij zijn eruit. 
 
De voorzitter: Ik breng het voorstel nu in stemming. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dit is zo onduidelijk, dat we wel tegen moeten zijn. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, met 22 stemmen 
voor en 11 stemmen tegen en met inachtneming van de stemverklaring van de fractie van Maarssen 
2000.  
 
16. 4e kunstgrasveld LMHC. 
 
De voorzitter: Mevrouw Groenewegen neemt geen deel aan deze beraadslagingen. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Voor de fractie van de PvdA blijven er toch na de werksessie en 
na de resultaten daarvan en later in de memo, forse vragen over. Wij vinden het echt niet compleet. 
Wij zijn eigenlijk op de tour om tegen te stemmen. Er zijn toch een paar punten die ik wil aanstippen. 
 
In de eerste plaats de financiële inzet van de gemeente. Die bedraagt, zo haal ik uit het stuk, 
€ 128.000, waarvan gezegd wordt dat dit bedrag niet hoger wordt, hooguit lager. 
Verder hebben wij nog vragen en geen antwoorden ten aanzien van de kwestie waar dit geld nu 
precies komt en of dat dan geen kosten met zich meebrengt als het buiten de grens van de huidige 
hulp komt. Hoe zit het nu precies met het onderhoud? Is de bijdrage van de gemeente nu datgene wat 
ook het onderhoud op het nieuwe veld dekt, terwijl in de werksessie is ingesproken over het feit dat de 
hockeyvereniging dit zelf betaalt? 
Ook het parkeren blijft een vraagpunt. We hebben overigens geen enkel misverstand over het feit dat 
de hockeyvereniging toe is aan een nieuw veld. Daar staan wij ronduit achter. De reservedoelstelling 
die genoemd staat, voor voetbalaccommodaties, is een belangrijk punt. Die reserve vormt geen 
onderdeel van de financiële onderbouwing vanuit de gemeente. Toch is mijn informatie inmiddels dat 
die reserve, groot € 48.000, ook gebruikt gaat worden om te investeren in het hockeyveld. Wij denken 
dat dit verhaal niet deugt. Oftewel: dit is geen onderdeel van de besluitvorming en dient dan ook niet 
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als zodanig gebruikt te gaan worden voor het investeren in het hockeyveld. Wij overwegen dan ook 
een motie in te dienen, om deze gelden van € 48.000 te reserveren voor een toekomstig 
kunstgrasveld voor de voetbalvereniging. 
 
Wij dienen hierbij een motie in, die luidt als volgt: 
 
Motie (PvdA): herzien doelstelling reserve voetbalaccommodatie SV de Vecht. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 18 december 2012; 
 
gehoord de beraadslagingen in de raad van 27 november 2012; 
 
overwegende: 
- dat deze reserve in feit bedoeld is voor groot onderhoud 4e voetbalveld; 
- dat SV de Vecht veld 4 niet nodig heeft gezien het aantal leden; 
- dat deze reserve geen onderdeel uitmaakt van de financiering van het 4e hockey (kunstgras)veld; 
 
besluit: 
de reserve doelstelling te veranderen in reserve aanleg kunstgrasveld voetbalveld; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt derhalve deel uit van de beraadslagingen. 
De motie kan worden vermenigvuldig en rondgedeeld. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Streekbelangen is meer dan overtuigd van de 
noodzaak van de aanleg van het vierde kunstgras hockeyveld. Zonder de herindeling was 
waarschijnlijk al aan de aanleg begonnen. Wij vinden dat het echt urgent is geworden. Vanavond is er 
echter weer nieuwe informatie gekomen. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de wethouder 
hierop. Wij vrezen echter toch … Er werd al gezegd dat er nu een nieuw soort combiveld in 
ontwikkeling is. Wij weten allemaal wat dat inhoudt, Het is natuurlijk nog steeds niet duidelijk hoe lang 
dat gaat duren en of het later wordt goedgekeurd door beide bonden. Wij zijn er dus toch voor en wij 
neigen ernaar om te zeggen: zet daar vaart achter en zorg ervoor dat dat kunstgrasveld er komt. Wij 
willen echter graag nog het commentaar van de wethouder horen. 
 
Maarten Bootsma: Mevrouw de voorzitter. Naar aanleiding van onder andere de werksessie is nog 
best nagepraat over de input die wij van de verschillende clubs krijgen, van de hockey en de voetbal. 
Daardoor is er nog één aspect bovengekomen, waarop wij graag een antwoord van de 
portefeuillehouder zouden willen krijgen. Er staat namelijk in het raadsstuk op pagina 3, dat de 
gemeentelijke bijdrage gemaximeerd zal blijven, dat LMHC heeft aangegeven de kosten voor leges en 
eventuele planschade voor haar rekening te willen nemen, alsmede ook de onderhoudskosten van dit 
aan te leggen veld. Alle overige, onvoorziene, extra kosten, bijvoorbeeld de te betalen leden of 
mogelijke uitbreidingskosten voor parkeerplaatsen, worden door LMHC zelf gefinancierd. Nu is er op 
dit moment al sprake van parkeeroverlast op het sportpark, op bepaalde momenten. Zoals het hier 
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staat is het net alsof de hockeyclub de kosten van het oplossen van het parkeerprobleem naar binnen 
geschoven krijgt. Ik zou graag duidelijkheid krijgen van de wethouder over hoe hij er tegenaan kijken. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Net zoals in de werksessie is D66 een groot 
voorstander van het vierde hockeyveld voor de hockeyclub in Loenen. Wij blijven dit voorstel steunen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Rest mij nog een vraagje, die gaat over de financiering. Als je 
het raadsvoorstel leest, dan staat erin dat eind 2010 de gemeenteraad van Loenen heeft besloten om 
de reserve voor combikunstgrasveld in het leven te roepen. Als ik het raadsvoorstel van de gemeente 
Loenen er dan bij pak, staat daarin de bestemmingsreserve kunstgrasveld voetbal genoemd. Ik ben 
een beetje in verwarring. Hebben we het in dit geval wel over de goede reserve? Ik vind het toch 
vreemd – ik heb later ook een notitie gezien naar aanleiding van de vragen die gesteld waren – dat je, 
mocht er toch een reserve worden ingesteld voor een combinatieveld, later in de stukken vanuit de 
beantwoording in de werksessie te horen of lezen krijgt dat er helemaal geen combinatieveld mogelijk 
is. Dat vind ik typisch: je kunt dus wel een reserve in het leven roepen, terwijl het er niet eens is. 
Onze beslissing volgt in de tweede termijn. 
 
Ike Roetman: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog even een vraag aan de wethouder over die € 48.000. 
Hoe zit het nu eigenlijk precies? Ik begrijp niet helemaal of en waarom wij reserves zouden moeten 
vasthouden voor een bepaald doel, terwijl dat doel er volgens mij op dit moment niet is geformuleerd. 
Ik kan mij vergissen, maar ik krijg de indruk dat er een voetbalveld gaat vervallen. Het aantal 
voetbalvelden wordt dus minder. Hoe moet er dan vervolgens toch geld gereserveerd worden voor 
een veld erbij, waarover ik ook al heb vernomen dat als het niet kan, het eventueel misschien ook om 
verlichting zou kunnen gaan? Liggen er nu concrete verzoeken van de voetbalvereniging om die 
€ 48.000 ergens aan te besteden? 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. In principe is GroenLinks voor breedtesport en zou dan ook graag 
hebben gezien dat de voormalige afspraken tussen de hockeyvereniging en de voetbalvereniging 
geresulteerd zouden hebben in een gezamenlijk combiveld. In de werksessie is echter duidelijk 
geworden dat er een noodzaak is voor een vierde veld voor de hockeyvereniging. Er zijn nog vele 
vragen over nieuwe ontwikkelingen van de velden. Voor ons bestaat er met name onduidelijkheid over 
het onderhoud. Waarom zijn de onderhoudskosten, die voorheen in het voorstel naar de 
voetbalvereniging zouden gaan, nu niet ook naar de hockeyvereniging gegaan? Daarop zouden wij 
graag een antwoord willen hebben, voordat wij een besluit gaan nemen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Veel vragen en opmerkingen die ik had willen noemen, zijn al 
gesteld of genoemd. Wij hebben echter toch nog wel een aanvulling. Inderdaad zijn er veel 
onduidelijkheden. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen besluit genomen over de plek van het veld. Komt 
het veld nu bij de hockeyvelden of komt het toch op veld 4. Dat is van groot belang, ook voor de 
voortgang van de voetbalclub. Als zij een veld moeten gaan inleveren, wordt de voetbalclub op slot 
gezet, want dan is het een hockeykunstgrasveld voor de hockeyclub en de voetballers kunnen dat 
veld dan niet meer gebruiken. Net zoals de hockeyclub kan uitbreiden en zij er ondanks de krimp nog 
wel 100 leden bij krijgen, kan dit ook bij de voetbalclub gebeuren. Het zal getalsmatig zijn, dus niet 
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100 maar 25 of twee of drie teams, maar zij kunnen dan niet meer verder. Wij zouden heel graag een 
uitspraak willen hebben van de hockeyclub over waar zij dat vierde veld laten realiseren. 
 
Er is nog een ander punt. Het Vechtse Verbond is beslist niet tegen het vierde hockeyveld, maar wij 
hebben grote problemen met het feit dat de voetbalclub tot stilstand komt, omdat haar allerlei 
faciliteiten en middelen wordt ontnomen, zoals nu uit het voorliggende raadsvoorstel blijkt. Daarnaast 
zijn er nog de vele open eindjes. Bijvoorbeeld: de waarborg van het Waarborgfonds is ook nog niet 
bevestigd. Wij gaan een besluit nemen, dus dat kan niet meer worden teruggedraaid. Als het 
Waarborgfonds echter nee zegt, wat dan? Moeten wij dan weer bij elkaar komen om het besluit terug 
te draaien, of blijft het dan drie of vier jaar in de la liggen, net zoals het vorige plan, en komt het dan 
opeens weer tevoorschijn? 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Maarssen Natuurlijk! kan zich in principe goed vinden in 
dit plan. Toch zijn er nog wel een paar open einden. Er is al gesproken over de ontwikkeling van een 
combiveld. Ik denk toch dat, gelet op de datum die daarbij genoemd is van begin volgend jaar, dit 
dermate dichtbij is dat wij misschien van de wethouder zouden kunnen vernemen of hij die 
ontwikkeling kent en hoe realistisch hij het acht dat een dergelijke optie nog mogelijk is. Los daarvan 
denk ik ook dat het college in de gaten zal moeten houden of de hockeyvereniging en ook misschien 
wel de voetbalvereniging, een beleidsplan heeft, waarin het aantal leden wordt gemaximeerd. We 
kunnen als gemeente natuurlijk ook niet aan de gang blijven met het faciliteren van kunstgrasvelden. 
In Maarssen kan dat ook niet. De hockeyvereniging in Maarssen loopt al jaren achter een extra veld 
aan. Ook daar zijn er grenzen aan de groei. Ik denk dat het realisme daarbij hoogtij zou moeten 
vieren. Met 100 leden groeien lijkt op zich niet veel, maar als je dat uitdrukt in veldbehoefte, is dat wel 
heel veel. Er kan dus een zekere precedentwerking van uitgaan. Dat wil ik nog maar meegeven. Ik 
principe staan wij echter positief tegenover deze ontwikkeling. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. De VVD is, zoals u weet, voor het sporten door alle 
jongeren in Stichtse Vecht. Daarvoor moeten wij ons inzetten. Dat staat ook in onze plannen van de 
gemeente. Wij zijn dus voor een vierde kunstgrasveld. Wij vinden dat een goed idee. Er liggen genoeg 
waarborgen in het raadsvoorstel voor de open einden die hier en daar genoemd zijn over de financiële 
consequenties. Ik wil graag nog even terugkomen op dat pilotveld dat vanavond genoemd werd door 
de voetbal. Dat is een goed idee en daarmee moeten wij zeker verdergaan. Tegelijkertijd denk ik dat 
de voetbal ook terug moet gaan naar de ALV om te kijken of daarvoor draagvlak bestaat bij de leden. 
Dat neemt niet weg dat het op dit moment niet oplost dat de hockey een vierde veld nodig heeft. Daar 
is haast bij geboden. Wij vinden dat wij dus moeten voortgaan met datgene waarmee wij bezig zijn. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Gewoon puur kijkend naar het voorstel dat voorligt, is het 
wat Duurzaam Stichtse Vecht betreft heel eenvoudig. Het beschikbaar stellen van die reserve, dus 
gewoon instemmen met het voorgestelde besluit, kunnen wij doen. Dat is het punt niet. Echter, wat er 
vervolgens aan uitleg in het raadsvoorstel staat, geeft ook voor ons pijnpunten. In een optimistische 
bui als wij altijd zijn, lezen wij bladzijde 3, waar bij de garantstelling staat dat er een globaal 
kostenoverzicht wordt gegeven. Daar zien wij dat er nog wat ruimte in zit om ermee te schuiven. Als 
de wethouder, wat hij zojuist ook al heeft toegezegd, wat constructiever en wellicht ook wat frequenter 
met Sportraad en belanghebbenden in gesprek gaat, dan moet daar uit te komen zijn. Wat ons betreft 
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kunt u dus met dit voorstel aan de gang, waarbij we er heel nadrukkelijk van uitgaan dat u verder de 
samenwerking zoekt en dat het globale kostenoverzicht ook als globaal kostenoverzicht wordt 
beschouwd. Dan wordt er ook recht gedaan aan de haast die de meeste insprekers over dit 
onderwerp gevraagd hebben. Daarover wil ik wel graag een ondubbelzinnige uitleg en bevestiging van 
van de wethouder. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Wij vinden het een beetje vreemd dat niet vooraf goed is 
afgekaderd wat het vreemde raadsbesluit en het amendement uit Loenen hebben beoogd. De ene 
keer gaat het over een combiveld en de andere keer gaat het alleen maar over voetbal. Nu wordt er 
geclaimd door de hockeyclub. Wij zouden toch graag zien dat u eerst de pilot afwacht, zeker omdat 
beide sportbonden zich hiermee kunnen verenigen. In dit stuk heb ik natuurlijk ook weer de inbreng 
door de Sportraad weer gemist. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Om maar bij het parkeren te beginnen dat is op 
dit moment inderdaad een probleem. Daar is naar gekeken vanuit de organisatie of er een betere 
indeling van het sportpark kan komen. Er zal ook overleg gepleegd moeten worden over wie er nu 
allemaal met de auto naar het sportpark gaat en wie niet. Daarvoor moet op de een of andere manier 
een oplossing gevonden worden. Ik ga het in elk geval goed volgen, om problemen die eventueel 
ontstaan, op te lossen. 
 
Een kunstgrasveld voor hockey of voetbal? Ik heb deze week nog van zowel de KNVB als van de 
Hockeybond berichten gekregen, waarbij ze beide ondubbelzinnig zeggen dat op dit moment er geen 
velden zijn die voor beide sporten geschikt zijn voor competitieverband. Ook al zou ik het dus willen, 
dan lijkt het me niet verstandig om dat te doen. Dat er op dit moment een fabrikant is die zegt dat hij 
zo’n combiveld kan realiseren, dat is mogelijk, maar het is nog niet bewezen. Het betekent ook dat als 
de bonden het zouden moeten goedkeuren, daar nog enige tijd overheen zal gaan. Ik zou die weg 
daarom in elk geval niet willen volgen. 
 
De financiën. Ik heb hier een memo over het onderhoud, van SV de Vecht, waarbij ook wordt 
aangegeven dat voor het veld dat geschikt gemaakt gaat worden voor het kunstgrasveld voor hockey 
en voetbal, de reserve die gevormd is voor groot onderhoud, daarvoor ingezet gaat worden, alsmede 
de onderhoudskosten die jaarlijks aan SV de Vecht gegeven werden van € 9.000. De dekking ervan 
zou in het oorspronkelijke voorstel contant gemaakt zijn. Dat is wel een methode die veelvuldig is 
toegepast. Daarvan heeft het college gevonden, ook in verband met de bezuinigingen die de komende 
jaren nog gaan komen, ook op onderhoudskosten, dat wij dat niet zouden willen doen, omdat wij 
daarop dan niet meer zouden kunnen bezuinigen. We hebben ook tegen de hockeyclub gezegd dat in 
verband met de € 9.000 onderhoudskosten die zij nu nog krijgen, het heel goed zou kunnen dat dit in 
2014, 2015 of 2016 geen € 9.000 is, maar dat er rekening mee moet worden gehouden in de 
begroting dat dat bedrag lager zal worden. Volgend jaar – en daarover moet ook nog worden 
besloten – moet er namelijk nog een harmonisatie plaatsvinden voor de buitensportterreinen. Dat zou 
kunnen betekenen dat het bedrag van € 9.000 misschien wel naar € 6.000 gaat of naar € 7.000 of 
€ 5.000. Dat weet ik nog niet. 
Het bedrag van de € 48.000 is gespaard voor het veld dat wij nu gaan gebruiken voor de aanleg van 
het hockeyveld. Groot onderhoud is niet meer nodig voor dat veld. De voetbalvereniging vond dat 
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aanvankelijk ook, dat hebben ze ook in het stuk gezet. In de berekening die destijds door de 
voetbalclub en de hockeyclub is gemaakt, is de dekking ervan doorgerekend. Toen de voetbal afviel is 
daarmee wel doorgerekend. 
 
Gerjet Wisse; Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag dat de wethouder antwoord geeft of de vraag die ik 
gesteld heb. Van die € 48.000 staat er dat die ter discussie staat. Ik heb navraag gedaan daarover. 
Inmiddels is het duidelijk dat het college besloten heeft om die reserve nota bene een andere 
bestemming te geven en volledig in te zetten voor de investering in het nieuwe hockeyveld. Ik vind dat 
dat niet kan. Kan de wethouder uitleggen hoe dat kan? 
 
Wethouder Vital van der Horst; Mevrouw de voorzitter. Het is een collegebevoegdheid om gelden die 
de raad beschikbaar stelt voor onderhoud in te zetten voor dat onderhoud. Nu is er een veld dat in 
2014 of 2013 gerenoveerd moet worden. In de berekening ervan, bij de aanleg van het combiveld, is 
die € 48.000 ingezet. 
 
Gerjet Wisse; Wat u nu zegt, is mij niet duidelijk. In de eerste plaats is er een reserve die wordt 
bepaald door de gemeenteraad. Als de bestemming daarvan verandert, komt u eerst in de 
gemeenteraad een voorstel doen en dat moet de gemeenteraad zijn akkoord geven. Het is dan niet 
meer voor de sportaccommodaties, maar het is dan voor een hockeyveld. De raad moet daaraan 
goedkeuring verlenen. In dit voorstel doet u dat eigenhandig, zonder de raad te raadplegen. 
Bovendien zegt u in het stuk dat het maximale dat zal worden ingezet voor het nieuwe hockeyveld, 
€ 128.000 is. Dat is dus € 128.000 en niet € 128.000 plus € 48.000. Het gaat dus niet op wat u zegt. 
 
Wethouder Vital van der Horst; Mevrouw de voorzitter. Wij vragen aan de gemeenteraad om die 
€ 110.000 beschikbaar te stellen. Wij hebben al eerder aan de gemeenteraad gevraagd om bedragen 
die in de begroting staan voor sport en die gebruikt kunnen worden voor onderhoud, in te zetten. Een 
deel van die gelden die u gevoteerd heeft om in te zetten, zetten wij in in deze wijk. Dat is een 
collegebevoegdheid. 
 
We weten nog niet waar het veld komt. Wij gaan ervan uit dat het op veld 4 of veld 3 bij de voetbal 
komt. Daarover moet nog worden overlegd. Mocht de hockey iets anders willen, dan zullen wij 
daaraan in elk geval geen financiële bijdrage leveren. Hooguit zal dat door middel van een soort 
grondruil kunnen plaatsvinden. Wij gaan er echter vooralsnog van uit, ook omdat de hockeyclub 
daarin nog geen standpunt heeft ingenomen, dat het zo zal worden gedaan. 
 
De garantstelling. Het is van belang dat wij eerst een besluit nemen over die € 110.000. Dan is het 
ook voor degenen die geld beschikbaar stellen helder dat de gemeente dat geld beschikbaar heeft 
gesteld. Dan kunnen wij vervolgens aan de anderen vragen om die 50% garantstelling te geven. 
 
Over het combiveld heb ik al gesproken. 
De heer Van der Kaaij heeft gesproken over het overleg met de Sportraad en de verenigingen. 
Natuurlijk ben ik tot zo´n overleg bereid. Dat gebeurt constant. In een doorlopend proces wordt 
overlegd met de Sportraad en ook met de sportverenigingen. 
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Cock van der Kaaij; Ik zal straks in de tweede termijn het tegendeel aanduiden. 
 
Wethouder Vital van der Horst; Misschien dat het niet helemaal naar wens van iedereen is; dat kan 
natuurlijk. Er vindt echter wel overleg plaats. 
 
De Sportraad heeft hierover een ongevraagd advies uitgebracht. Het antwoord van het college heeft u 
vandaag gekregen. 
 
Harry Noltes; Mevrouw de voorzitter. Voordat u overgaat tot de tweede termijn, wil ik eerst graag mijn 
vraag uit de eerste termijn beantwoord zien. Dat gaat over de financiering. Er wordt gesproken over 
het raadsvoorstel van 2010 uit Loenen over de reserve combiveld, terwijl ik in het raadsbesluit van 
Loenen lees dat het een reserve betreft voor het kunstgrasveld voetbal. Waardoor is dit misverstand 
ontstaan? Of is die reserve daarna omgezet? 
 
De voorzitter; Ik merk dat dit een heel eigen leven gaat leiden. Ik heb daarom even aan de 
portefeuillehouder Financiën gevraagd om even exact aan te geven hoe het zit. Hij kan daarop 
inmiddels antwoord geven. Is dat goed, mijnheer Van der Horst? Akkoord. 
 
Wethouder Piet Ploeg; Mevrouw de voorzitter. Die reserve is geen formele bestemmingsreserve in de 
zin van de Gemeentewet. Daarover zou inderdaad uw raad gaan. Het gaat echter om een reserve die 
in rekening/courant staat. Dat is een collegebevoegdheid. Het is dus geen bestemmingsreserve. 
 
Wethouder Vital van der Horst; Even voor de duidelijkheid: het gaat nu dus om de € 48.000. 
De heer Noltes stelde een vraag over de € 110.000, die komt uit het besluit van de gemeenteraad van 
Loenen. In de motie wordt een andere naam genoemd dan die teruggekomen is in de officiële 
stukken. In de stukken wordt steeds gesproken over combiveld en voetbalveld. We weten echter 
allemaal om welk veld het gaat. 
 
Dik van ´t Hof: Dat is nu juist de onduidelijkheid. Het is wel leuk en het is prima dat u zich er zo van af 
maakt. U verwijst echter naar een raadsbesluit uit Loenen. In dat raadsbesluit wordt gesproken over 
een bestemmingsreserve voor het kunstgrasveld voetbal. 
 
De voorzitter: Bij het besluit staat de reserve combi kunstgrasvelden De Heul genoemd. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een bijlage: het raadsbesluit van de gemeente Loenen 
van 29 juni 2010. Daarin staat het voordelige saldo van € 765.699 als volgt te bestemmen. Daarbij 
wordt ook genoemd het voornemen bestemmingsreserve kunstgrasveld voetbal van € 110.000. Meer 
kan ik er niet van maken. Ik kan het niet anders lezen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Dat is het amendement. 
 
Harry Noltes: Nee, het gaat om het raadsbesluit van Loenen. Dat is getekend door de voorzitter en de 
griffier. Dat is een raadsbesluit en geen amendement. Daar verwijst u naar. Het gaat over de 
bestemmingsreserve kunstgrasveld voetbal. Ik zie het hier toch duidelijk. Volgens mij heeft iedereen 
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dat stuk op zijn iPad staan. Daarom vraag ik: waar komt dat misverstand vandaan dat het opeens een 
bestemmingsreserve combiveld wordt genoemd? Hoe kun je nu een bestemmingsreserve combiveld 
noemen als er niet eens een combiveld beschikbaar is? 
Dan laat ik die discussie voor mij, oké, dat kan, maar dan gaat het nog over het misverstand van 
waarom het een en vervolgens het ander. 
 
Wethouder Piet Ploet: Mevrouw de voorzitter. De raad kan altijd een bestemmingsreserve instellen, 
met een toekomstig doel. Dat kan inderdaad. Dat is geen enkel probleem. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie. Die bestemmingsreserve is echter niet in het 
leven geroepen. Het raadsbesluit van Loenen praat over een bestemmingsreserve kunstgrasveld 
voetbal en niet over een combiveld. Dat heeft de wethouder er misschien na die tijd van gemaakt, 
maar dat staat niet zo in het raadsvoorstel. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Dan zal ik nog even heel formeel zijn. Dat hebben wij er niet van gemaakt, 
maar dan heeft uw raad dat ervan gemaakt. U stelt namelijk ook de algemene reserves en 
bestemmingsreserves vast en niet wij. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Horst, wilt u hierop nog reageren? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat er voldoende over is gezegd. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Waarschijnlijk moet ik dan mijn excuses aanbieden dat ik 
in die dikke begroting niet heb zien staan dat er vanuit een raadsbesluit, waarvoor de € 110.000 is 
gevoteerd voor een voetbalveld, dat er ineens in een ander stuk van de nieuwe gemeente een 
hockeyveld of een combiveld is genoemd. Dat heeft echt wel met de opsteller van het stuk te maken. 
Dan moet in het vervolg maar eens duidelijk worden wat de wijzigingen zijn in woorden. Dan moet er 
maar een bijlegvelletje bij komen. Daarmee komen college en wethouder niet weg. Zij zullen daarvoor 
toch een betere verklaring moeten geven. De heer Noltes heeft hier namelijk een heel terecht punt. Of 
je geeft voor allebei € 110.000, maar als het toen bestemd is voor voetbal, kan er nu geen hockey van 
gemaakt worden. Daarmee komt u niet weg. 
 
Ik heb een vraag. Ik verstond namelijk iets niet goed van de wethouder. Verstond ik het nu goed, dat 
hij in het begin van zijn beantwoording op de vraag over de parkeerdruk en de parkeergelegenheden 
zei dat dit nog wel zal worden bekeken? Oftewel: je legt eerst een veld neer en kijkt dan hoe je het 
parkeren gaat oplossen. Is dat correct? 
 
Dik van ´t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb van wethouder Van der Horst gehoord dat hij bericht 
heeft gekregen van de Sportraad, met een ongevraagd advies. Dat was bij het vorige punt ook al zo: 
dan gaat hij aan de essentie voorbij. De Sportraad is in het leven geroepen. Het is onduidelijk wat de 
Sportraad nu wel of niet doet. Als deze Sportraad alleen maar ongevraagd achteraf adviezen kan 
geven, stop er dan mee, omdat u er dan een lachertje van maakt. 
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De voorzitter: Zo werkt het niet. Ze geven gevraagd advies en kunnen ook ongevraagd advies geven 
als adviesraad. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een vraag. Er wordt steeds gesproken over veld 3 of 
veld 4. Veld 4 is het slechte veld van de voetbalclub. Als de hockeyclub veld 3 zou innemen om daar 
een kunstgrasveld te realiseren, dan staat de voetbalclub een van haar betere velden af of moet zij 
deze afstaan en blijft ze met het slechtste veld zitten. Dan komen we bij die € 48.000 garantiesubsidie. 
Ze hebben gespaard. Elk jaar krijgen zij een garantiesubsidie en die wordt beheerd door de 
gemeente, om groot onderhoud te plegen, zo is mij uitgelegd. Als zij nu met het slechte veld 
achterblijven omdat het hockeyveld op hun terrein komt, en die € 48.000 of € 47.000 is hun ontnomen 
of zij kunnen er geen aanspraak meer op maken, lijkt mij dat niet correct ten opzichte van de 
voetbalclub. 
 
Ike Roetman: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag mij af of het niet volkomen duidelijk is dat er in het 
raadsbesluit van de gemeente Loenen op 29 juni 2010 sprake is van een kunstgrasveld voetbal en er 
vervolgens onder punt 16 van de jaarrekening een amendement wordt aangenomen, waarin sprake is 
van een combikunstgrasveld. Daarin staat dat de beide verenigingen zullen investeren in de aanleg 
van het veld. Het is volgens mij logisch dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van alleen maar 
het een naar iets voor beide en dat duidelijk is geworden dat de voetbalvereniging zich inmiddels heeft 
teruggetrokken. Wij moeten misschien wel onderscheid blijven maken tussen wat er precies op papier 
staat en wat er in de praktijk moet gebeuren. Ik zou het graag willen hebben over wat er in de praktijk 
moet gebeuren. Bent u het daarmee eens? 
 
Maarten Bootsma: Mevrouw de voorzitter. Eigenlijk een verlenging van de eerste ronde. Ik heb een 
half antwoord gekregen. Ik heb antwoord gekregen op de vraag hoe het proces ten aanzien van de 
parkeerproblematiek werd ingestoken. Mijn andere deel van de vraag was dat in het stuk staat dat er 
extra parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door de LMHC, betaald moeten worden. Komt de oplossing van 
de parkeerproblematiek op De Heul straks dan voor rekening van de hockeyclub, of heeft de 
wethouder daar een ander beeld bij? Dat zou ik graag nog willen weten. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Nogmaals. De heer Ploeg heeft uitgelegd dat de reserve 
waarvan ik dacht dat het een reserve was waarover de raad ging, blijkbaar geen reserve is waarover 
de raad gaat. Ik neem maar even aan dat dat zo is. 
Dan blijft toch het punt over dat er in het stuk staat dat er € 128.000 maximaal besteed gaat worden 
door de gemeente voor de aanleg van het hockeyveld. Ik constateer domweg dat die € 48.000 
onderhoudsreserve ook geïnvesteerd gaat worden. Dat constateer ik niet alleen, maar ik heb ambtelijk 
een antwoord gekregen dat het zo is. Mijn punt is gewoon dat het stuk niet klopt. € 48.000 kan niet uit 
die reserve worden gehaald om te investeren in het nieuwe hockeyveld. Het raadsstuk klopt dan 
gewoon niet. Daarom is mijn voorstel om die € 48.000 die inderdaad nodig is voor het groot 
onderhoud op veld 4, te besteden aan een reserve voor de voetbalvereniging om te zijner tijd een 
kunstgrasveld aan te leggen. Het bedrag moet dus niet worden besteed aan het hockeyveld. Ik heb de 
stukken bij me; ik kan het aantonen. Ambtelijk is echt onderschreven dat het geïnvesteerd gaat 
worden. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De wethouder probeerde het beeld neer te zetten dat er 
toch goed overleg plaatsvindt met de Sportraad over dit onderwerp. Ik probeerde dat al tegen te 
spreken. Overigens wel mijn complimenten aan de Sportraad, want deze heeft op een nette en 
diplomatieke wijze de zaak onder de aandacht gebracht. Dat je een ongevraagd advies uitbrengt over 
iets waarbij de Sportraad al veel eerder betrokken had moeten zijn, geeft ook al iets aan. Dat de 
Sportraad zich gedwongen voelt om in de brief eerst even de missie en de visie in herinnering te 
roepen waarmee de wethouder de Sportraad precies een jaar geleden in het leven heeft geroepen, 
geeft ook al iets aan. Toch komt blijkbaar de boodschap bij de wethouder niet over. Als ik op de 
website van de Sportraad kijk, kom ik daar tegen dat de Sportraad, als ik het goed lees, het gevoel 
heeft dat ze niets mag zeggen over dit onderwerp, omdat de gemeente, het college, heeft gezegd dat 
zij over individuele gevallen het advies van de Sportraad niet nodig heeft. Dat is terug te vinden op de 
website, in de verslagen van de Sportraadvergaderingen. Nu is de hamvraag op dit moment, aan de 
wethouder, mijnheer Van der Horst: gaat hij wel of niet of volwaardige wijze ook in gesprek met de 
sportraad over dit onderwerp? Daar past alleen maar een ja of een nee op. Als het nee is, hoort daar 
een heel zware argumentatie bij. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Om maar met het laatste te beginnen: 
natuurlijk ga ik steeds in overleg met de Sportraad. Over dit onderwerp hebben zij advies uitgebracht. 
Het college heeft daarnaar gekeken. Wij hebben er iets van gevonden en dat antwoord heeft u 
vanavond gekregen. Op de vraag of wij nog een keer met de Sportraad willen overleggen, is het 
antwoord dus nee. 
 
Cock van der Kaaij: Klopt het dat u hebt opgemerkt dat het hier om een individueel geval gaat en dat u 
daar de Sportraad niet bij nodig heeft? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Dat zijn in elk geval niet mijn woorden. Het kan zijn dat iemand anders 
dat gezegd heeft, maar ik heb dat niet richting de Sportraad gezegd. 
 
Cock van der Kaaij: Oké, dat is positief geformuleerd. Ik wil graag een helder antwoord en dat mis ik 
nu nog. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. De heer Wisse stelde een vraag over de inzet 
van die € 48.000. De heer Wisse weet ook dat in de voormalige gemeente Breukelen dit soms op 
dezelfde manier werd gedaan zoals nu het bij de onderhoudskosten en het omzetten van een veld in 
een kunstgrasveld. De fondsen die dan al gereserveerd waren voor het groot onderhoud van het veld 
werden dan ingezet. Dat is niet afwijkend van ander of eerder beleid. Ook in de berekening die beide 
verenigingen in het verleden ook richting de gemeente hebben voorgelegd, is daar rekening mee 
gehouden en is daarmee gerekend. 
 
Gerjet Wisse: Nogmaals, u zegt dat € 128.000 het maximum is, maar volgens u komt daar € 48.000 
bij. 
 
Wethouder Vital van der Horst: U spreekt over € 128.000, maar volgens mij is het voorstel om vanuit 
de reserve € 110.000 beschikbaar te stellen. Van die 12 x 9 hebben wij gezegd dat wij bereid zijn om 
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€ 9.000 onderhoudskosten per jaar te betalen, maar dat deze ook onderhevig zijn aan bezuinigingen 
die volgend jaar nog volgen. Of dat dus 12 x 9 wordt, of 12 x 4 of 12 x 7, dat weet ik niet. Het zal 
volgend jaar waarschijnlijk nog € 9.000 zijn. De vereniging heeft natuurlijk ook al onderhoudskosten 
voor dit jaar. Wij moeten even bekijken hoe wij dat gaan doen. Dat is echter een bevoegdheid van het 
college. Over die € 48.000 – ik antwoord dan meteen op de vraag van mevrouw Hoek – het volgende. 
Als besloten wordt om het veld 3 ervoor te gebruiken, dan betekent dat dat die € 48.000 niet 
beschikbaar komt, omdat die € 48.000 dan beschikbaar is voor het onderhoud van veld 4. Dat bedrag 
is bestemd voor het groot onderhoud van veld 4. Er is inmiddels ook gespaard voor het groot 
onderhoud van veld 3, want dat gebeurt jaarlijks. Het zou kunnen zijn dat als het veld 3 wordt, dat de 
bijdrage vanuit die pot geen € 48.000 is, maar misschien maar € 24.000. Ik weet niet wat er op dit 
moment gerenoveerd moet worden. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch even een vraag stellen aan de insprekers. Kan ik hen 
erbij betrekken? Ik lees het raadsvoorstel en ik zie het raadsbesluit. Ik ben het met de wethouder eens 
dat er een bedrag van € 108.000 wordt genoemd en dat er een kanttekening wordt gemaakt bij de 12 
x 9. In het raadsvoorstel staat echter, en dat is volgens mij ook richting de hockeyclub 
gecommuniceerd, dat die 12 x 9 wel wordt meegenomen. Uiteindelijk staat er volgens mij in dat de 
hockeyclub maximaal € 107.000 kan investeren. Dat kunnen ze bij elkaar lenen, plus een aantal 
kosten. Zij willen een gemeentegarantie. Aangezien u zegt dat die 9 x 12 nog maar te bezien is, 
omdat het ook kan gaan om 9 x 4, dan slaan we een gat in het kostenplaatje van de hockeyclub. 
Daarom vraag ik of het dan nog interessant is voor de hockeyclub om dit door te zetten. Hoe gaan ze 
het gat opvullen? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik heb de hockeyvereniging daarvan op de 
hoogte gesteld, zodat zij weten dat zij daarmee in elk geval rekening moeten houden in hun 
begrotingen voor de komende jaren. Het bedrag van € 9.000 is geen zekerheid. Het bedrag kan ook 
lager worden. 
 
Woordvoerder hockeyclub: Mevrouw de voorzitter. Het is afhankelijk van het besluit. Tot nu toe 
hebben wij gerekend met een afname van het bedrag. Wij denken dat wij de financiering dan kunnen 
rond krijgen. Afhankelijk van het besluit moeten wij een en ander aan onze ALV voorleggen. De ALV 
hebben wij tot nu toe bij alle voorstellen en besluiten meegenomen. Als er veranderingen in het 
voorstel komen, dan moeten wij opnieuw naar de ALV om te bekijken en te berekenen of wij een en 
ander kunnen betalen. Zoals het nu voorligt in het raadsvoorstel, kunnen wij zelfs met een afname van 
de bijdrage van de subsidie van € 9.000, dit financieren. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Het parkeren. De heer Bootsma heeft daar 
nogmaals naar gevraagd. Het aantal velden op sportpark De Heul neemt natuurlijk niet toe; dat blijft 
zoals het nu is. Er zijn allerlei parkeernormen. We weten echter ook dat er op dit moment ook al een 
tekort is aan parkeerplaatsen, op bepaalde momenten per zaterdag. Zaterdag is er sprake van de 
grootste bottleneck. Ik wil daarbij wel opmerken dat de instroom bij de hockey vooral jeugdelftallen 
betreft. Jeugdelftallen, vooral als het gaat om de E-tjes en de F-jes, zoals ook bij de voetbal – de 
E/tjes en de F°- jes vormen dertien achttalletjes, spelen korter – twee keer twintig minuten, twee keer 
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25 minuten – en daarnaast is het kenmerk dat ze niet lang in de kantine blijven. Die parkeernorm die 
je voor volwassenen zou moeten hebben, geldt dus niet helemaal. Het heeft in elk geval de aandacht. 
 
Dik van ´t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het wel heel erg leuk. De wethouder zegt dat er meer 
kinderen naar de club komen, maar als ik het stuk zie, dan staat er dat er 200 mensen op de wachtlijst 
staan, waarvan 68 kinderen. Er komen dus meer volwassenen. Er wordt een beetje gegoocheld met 
dingen. Anderzijds is het natuurlijk zo dat als er meer kinderen komen spelen, er ook meer andere 
elftallen met ouders. De wethouder maakt zich heel gemakkelijk af van de parkeernorm. Ik denk toch 
dat eerst van tevoren moet worden bekeken wat er precies gecreëerd gaat worden. 
 
Maarten Bootsma: Mevrouw de voorzitter. Ik wil het niet over de aantallen hebben. Dat vertrouw ik u 
aan alle kanten toe om daar later een plaat van te schetsen van hoe het geworden is. Het ging er mij 
principieel om dat in het document van nu staat dat eventuele extra parkeerplaatsen bekostigd worden 
door LMHC. Dat wordt als voorbeeld genoemd in het stuk. Mijn vraag was: is het nu echt waar dat als 
wij oplossingen gaan creëren voor eventuele parkeeroverlast, allemaal bij de hockeyclub komt te 
liggen? Hoe gaat dat ongeveer lopen? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Als hieruit blijkt dat er twintig extra 
parkeerplaatsen nodig zijn, terwijl er nu al twintig tekort zijn, dan kunnen wij natuurlijk niet aan de 
hockeyclub vragen om die 40 plaatsen te betalen. 
 
Mieke Hoek: Het is de hockeyclub die een wachtlijst heeft en niet de voetbalclub. Het is de hockeyclub 
die om uitbreiding vraagt en niet de voetbalclub. Als die uitbreiding wordt gerealiseerd en die 200 
mensen op de wachtlijst kunnen geaccepteerd worden, dan zal de hockeyclub meer parkeerruimte 
gebruiken. 
 
De voorzitter: U denkt er heel verschillend over. Er is ook een motie. Ik denk dat het goed is als wij 
gaan stemmen. 
 
Dik van ´t Hof: Sorry, ik heb aan de wethouder gevraagd wat de status nu is van de Sportraad. 
 
De voorzitter: Mag ik voorstellen, omdat ook al eerder is aangegeven dat het misschien aardig is om 
zo´n adviesraad uit te nodigen in de werksessie, dat we het dan aan de orde hebben? Dat is namelijk 
even bezijden dit onderwerp. 
 
Dik van ´t Hof: Nee, dat is niet bezijden het onderwerp, want ik wil graag van de wethouder weten wat 
hij nu werkelijk met de Sportraad wil. Nu is deze twee keer gepasseerd en achteraf mag ze dan advies 
geven. 
 
De voorzitter: Nee, volgens mij is de wethouder daarover helder geweest. Ook over het feit dat hij 
daarmee voortdurend in gesprek is. We hebben ook het punt van gevraagd en ongevraagd advies aan 
de orde gehad. 
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb op een belangrijke vraag nog geen antwoord gekregen, 
namelijk over de Stichting Waarborgfonds. Zolang de Stichting Waarborgfonds niet de garantie heeft 
afgegeven, hoe gaan wij dan met het project om? Wacht u daarop of gaat u het geld alvast uitgeven 
en zegt de Stichting Waarborgfonds daarna misschien wel nee? Wat dan? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de volgorde is dat wij eerst moeten 
aangeven wat wij bereid zijn om te doen en dat de Stichting Waarborgfonds dan bekijkt of er 
voldoende dekking is voor de kosten die openstaan. Zij gaat natuurlijk geen € 100.000 krediet geven, 
terwijl er nog € 400.000 openstaat. De Stichting Waarborgfonds bekijkt eerst de fondsen die 
beschikbaar zijn en beslist dan hoeveel krediet zij kan geven. Dat is niet uniek, want dat wordt in deze 
gemeente al vele malen gedaan. 
 
De voorzitter: Ik breng eerst de motie van de PvdA in stemming. Wenst iemand een stemverklaring af 
te leggen? Dat is niet het geval. 
 
De raad verwerpt de motie van de PvdA met 13 stemmen voor en de overige stemmen tegen. 
 
De voorzitter: Dan breng ik nu het raadsvoorstel in stemming. Wenst iemand een stemverklaring af te 
leggen? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. De argumenten die door de insprekers zijn ingebracht hebben de 
fractie van Maarssen 2000 overtuigd van de noodzaak van de aanleg van het kunstgrasveld. Ik begrijp 
ook gehoord dat de financiering geen probleem is. Wij stemmen voor het voorstel. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij blijven het een rare constructie vinden qua financiering. 
Alleen daarom vinden wij dat wij tegen moeten stemmen. Op deze manier kun je niet een voorstel bij 
de raad neerleggen. 
 
Ike Roetman: Mevrouw de voorzitter. Op grond van de op dit moment beschikbare informatie lijkt het 
ons een goed idee om dit te doen. We zullen echter verdeeld stemmen vanuit principiële 
overwegingen. Dus één voor en één tegen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het Vechtse Verbond stemt tegen en merkt daarbij op dat, omdat 
er nog veel open einden zijn, wij ons op dit moment niet kunnen vinden in het voorliggende voorstel. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Vanwege de onduidelijkheden over de financiering, kunnen wij 
daarmee niet instemmen. Wij zijn wel voor het aanleggen van een hockeyveld, maar vanwege de 
onduidelijkheden stemmen wij tegen. 
 
Dik van ´t Hof: Mevrouw de voorzitter. Wij vinden dat dit soort stukken beter naar de raad toe moet. 
Wij kunnen ons niet vinden in deze opstelling. Wij stemmen tegen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. We moeten uiteraard voor stemmen, want het is 
belangrijk. Ik zou de tegenstemmers willen oproepen om, wanneer men tegenstemt, maar wel voor 
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het hockey is, liever in plaats van tegen te stemmen een initiatiefvoorstel te schrijven voor de voetbal. 
Dan hebben ze allebei iets. Dat lijkt me vele malen simpeler. Ik wil daaraan meedoen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik had al gezegd dat ik voor was, maar ik wil toch nog een 
stemverklaring afleggen. Het gaat over het participatiegedeelte. Ook nog steeds positief, want wij zien 
op de website van de Sportraad dat daarbij niet altijd gemeentelijke vertegenwoordiging aanwezig is, 
waardoor de wethouder wellicht niet weet dat erover gesproken is dat de Sportraad hierover niet mee 
mocht praten. Met de toezegging die hij heeft gedaan om in gesprek te gaan, gaan wij uit van de 
positieve setting. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, met 25 stemmen 
voor en 8 stemmen tegen, en met inachtneming van de afgelegde stemverklaringen. 
 
20. Bestemmingsplan Vreeland Oost. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. D66 heeft zich bij de werksessies zeer kritisch uitgelaten over 
het bestemmingsplan Vreeland Oost. Wij hebben echter nog eens nagedacht over de vraag wat een 
heroverweging van het plan zou kunnen betekenen. Wij zouden inderdaad in een spagaatsituatie 
kunnen raken, zodat wij alsnog moeten uitrekenen hoe groot de schade voor de firma Driessen is, hoe 
hij er uit moet komen met het aantal woningen die in deze markt aanzienlijk minder opbrengen dan 
aanvankelijk was gedacht toen de vaststellingsovereenkomst werd gesloten. Uiteindelijk zeggen wij 
dat nu Driessen zelf zijn aantal heeft beperkt tot 55, wij niet het risico willen lopen dat het er later nog 
meer moeten worden richting de 60. Wij zullen bij deze dan ook voor stemmen. 
 
Elfride Zeldenrust: Mevrouw de voorzitter. Er is een heel lange weg gegaan. Dit is een heel complex 
en dik dossier geworden, maar het resultaat ligt nu voor ons. Het resultaat is een transformatie van 
een houtverwerkingsbedrijf met de bijbehorende geluidsoverlast en de trillingsoverlast door zware 
vrachtwagenbewegingen, naar woningen met de bijbehorende autobewegingen. Dat is een grote 
verbetering. 
De meningen van alle belanghebbenden in deze, heeft de VVD zorgvuldig laten meewegen in onze 
besluitvorming. Er uitdrukkelijk van uitgaande dat de ontsluiting goed geregeld wordt, gaat de fractie 
van de VVD akkoord met het voorliggende raadsvoorstel. 
 
Gerry Rijsterborgh: Mevrouw de voorzitter. Maarssen 2000 heeft deze zaak goed bekeken en 
beoordeeld. In de vaststellingsovereenkomst tussen de voormalige gemeente Loenen en de heer 
Driessen is in artikel 4, lid 1 en 2, geschreven dat het onlosmakelijk verbonden is met het bouwen van 
sociale woningen aan de Floraweg en het plan Vreeland Oost. Aangezien de bebouwing van de 
Floraweg op dit moment van tafel is gehaald, kan Maarssen 2000 niet akkoord gaan met deze 
plannen voor Vreeland Oost, omdat wij vinden dat dan ook de plannen aan de Floraweg doorgang 
moeten vinden. Zo lang dat niet kan, zijn wij tegen. 
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Kort. Er is een lange weg gegaan. Er is een aantal keren 
heel nadrukkelijk over gesproken in de werksessie. Er zijn vele insprekers geweest, die het graag 
anders gezien zouden hebben. Ik denk dat in de werksessie vele vertegenwoordigers opgetreden zijn 

 p a g i n a  3 3  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
18

 d
ec

em
be

r 

20
12

d
/l3

3



 

die ook wel dingen hadden willen aanpassen, maar het staat nu eenmaal vast dat de 
vaststellingsovereenkomst zoals die er ligt, toch een heel aantal zaken klip en klaar geregeld heeft. Ik 
denk dat wij, en ik weet het eigenlijk wel zeker, dat wij als fractie daaraan toch gehouden zijn. 
Ik wil nog twee punten noemen. Dat betreft de ontsluiting. De wethouder heeft heel nadrukkelijk 
toegezegd dat hij met de bewoners in overleg zou gaan over die ontsluiting. Daartoe is vanavond 
opnieuw een oproep gedaan. Wij zijn het niet met de wethouder eens op het gebied van de 
parkeervakken. Dit zal ons er echter niet van weerhouden uiteindelijk toch met het voorstel in te 
stemmen. De wethouder heeft aangegeven dat de parkeervakken op het terrein van de gemeente 
gesitueerd zouden gaan worden, terwijl de omwonenden ons er keer op keer op gewezen hebben dat 
dit niet het geval is en dat het om particulier eigendom gaat. Ik roep de wethouder op om daar nog 
eens nadrukkelijk naar te kijken. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Over dit onderwerp is veel gezegd in de werksessie. Er zijn veel 
bedenkingen geweest. Ook zijn er veel antwoorden gekomen en ook veel heldere antwoorden. Ook 
Streekbelangen zal uiteindelijk meegaan met het voorstel. Er zit echter wel een ingewikkeld stuk in bij 
besluit 2 over de geurverordening in Vreeland Oost. Ik beheers die materie niet zo. Kan de wethouder 
bevestigen of ik het in de werksessie goed heb begrepen dat de nieuwe bewoners van het nieuwe 
wijkje niet ontvankelijk verklaard kunnen worden als zij de geurverordening aanvechten? Met andere 
woorden: blijft de geurverordening van Greif in stand? Wij hechten namelijk erg veel aan de 
bedrijfscontinuïteit van het bedrijf Greif. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks vindt dat er lang en voldoende is 
gesproken over het bestemmingsplan Vreeland Oost. Wij zijn geen warm voorstander van deze 
plannen, maar vanwege het belang van andere zaken die met dit plan te maken hebben, zoals de 
firma Driessen, de provinciale subsidies en het realiseren van de sociale woningen op het CSV-terrein 
aan de Floraweg, overwegen wij alles overziende in te stemmen met het nu voorliggende plan. Wel 
vragen wij nogmaals aandacht voor de groene maatregelen, voor een veilige ontsluiting, zowel tijdens 
de uitvoeringsfase, voor een eventuele drempel en het onderzoek daarnaar, alsook daarna met name 
voor de veiligheid voor de fietsende scholieren. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. We hebben hierover uitgebreid gesproken. Een flink 
aantal fracties is aan het woord geweest. Ik ga die punten niet herhalen. 
Wij zijn blij met het plan. Dat waren we al een hele tijd vanwege wat het kan doen voor de vitaliteit van 
Vreeland. Wij vinden het ook heel belangrijk dat er ruimte in zit voor gedifferentieerd bouwen. Dat 
betekent wat meer in de betaalbare sector en dat betekent dat er ook wat duurdere woningbouw 
plaatsvindt. 
Bij het herlezen van de stukken deze week, miste ik iets wat in het verleden wel aan de orde is 
geweest, in elk geval bij de vroegere besluitvorming, en dat is dat er ook gedifferentieerd gebouwd 
zou worden met aandacht voor seniorenwoningen en aandacht voor gezinnen. Dat wil ik graag nog 
even bevestigd zien. 
Verder vind ik het prettig als de wethouder nogmaals kan bevestigen dat hij in de fase van de 
uitvoering van het vergunnen van de bouwaanvragen inderdaad om de tafel gaat met de 
omwonenden, om goed te kijken naar de verkeerssituatie en de ontsluiting, en om de angst voor 
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trillingen door de heer De Jong nog eens mee te nemen.Ook moet zeker de veiligheid van de 
schoolkinderen en fietsers en alles wat daar nog meer rondloopt en rijdt in acht worden genomen. 
Wij gaan dus akkoord. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Laat ik beginnen te zeggen dat wij ook akkoord gaan. Dat wil ik 
onderbouwen met te zeggen dat het plan een toegevoegde waarde heeft voor de vitaliteit van 
Vreeland. Doordat Driessen uitgeplaatst is, heeft dat al een hele verbetering voor de woonomgeving 
tot gevolg. In onze veronderstelling zullen de trillingen dan al zijn afgenomen. Dat was nu juist de 
reden van dit hele verhaal. 
Verder is er toch nog wel de hoop dat het CSV-terrein een doorstart gaat maken. Ik weet dat de 
wethouder daarmee bezig is. Misschien kan hij daarover nog iets vertellen. Als dat niet kan, dan horen 
wij het wel. We hopen toch intens dat daar een doorstart gemaakt wordt en dat daar uiteindelijk toch 
ook nog sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden. 
 
Dik van ´t Hof: Mevrouw de voorzitter. Wij zullen tegen dit voorstel stemmen en wel om diverse 
redenen. De wethouder is geconfronteerd met een zeer rommelig dossier. Dat heeft hij moeten 
overnemen uit Loenen. Wat is nog steeds niet duidelijk? De compensatie. Driessen heeft het terrein 
aan de Oostkanaaldijk intussen verkocht. Daarop heeft hij geen verlies geleden. Wij creëren nu een 
wijk die eigenlijk een soort satellietwijk is en die niet aansluit bij de bebouwing van Vreeland. Het 
chronologisch overzicht is gedateerd 7 november. Daarin staat de anterieure overeenkomst van 
oktober weer niet genoemd. Die komt ineens achteraf hier naartoe. Dat geldt ook voor de 
overeenkomst met Driessen. Die hadden wij allemaal aan het begin van het proces moeten hebben. 
Nu is de vorige keer in de werksessie gesproken over vier besloten raadsvergaderingen in de 
voormalige gemeente Loenen, die geleid hebben tot deze stap om de compensatieregeling op te 
stellen. Dat zou eigenlijk ook openbaar moeten zijn. Wij vinden het al met al … 
 
De voorzitter: Dat is openbaar. Dat is een aantal keren aan de orde geweest in de werksessie. 
 
Dik van ´t Hof: Ik heb het gevraagd aan het college en ik heb het nog steeds niet binnen. 
Dan is het toch vreemd als ik nu weer de stukken niet krijg? 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. In de vorige vergadering wist mijnheer Van ´t Hof te melden dat 
hij de stukken had gelezen. Toen was mijnheer Verhage nog heel erg verbaasd, omdat hij dacht dat 
het om vertrouwelijke stukken ging. De heer Van ´t Hof had ze echter gelezen. 
 
Dik van ´t Hof: Mevrouw de voorzitter. De vorige keer heb ik gezegd dat ik de stukken heb gelezen die 
op de website staan. Deze stukken staan er niet op. Dan heeft mevrouw toen niet goed opgelet wat ik 
gezegd heb. 
 
Mieke Hoek: Nou, u zei heel duidelijk dat u de notulen had gelezen van de vertrouwelijke 
vergaderingen. De heer Verhage zat in de zaal, dus hij kan bevestigen hoe u heel stellig beweerde dat 
u ze had gelezen. U deed nog heel geheimzinnig naar aanleiding van mijn vraag waar die stukken 
liggen. 
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Dik van ´t Hof: Mevrouw Hoek, dan ga ik ze toch niet aan het college nog een keer opvragen? 
 
De voorzitter: Ik denk dat het goed is als de wethouder hierop straks ingaat. Een deel heeft het 
gelezen, een deel mogelijk en een deel misschien niet. 
 
Dik van ´t Hof: Mevrouw de voorzitter. Wij vinden dat dit dossier geen schoonheidsprijs verdient. 
Daardoor krijgt je constant vragen over dingen die niet duidelijk zijn. Niemand kan mij precies zeggen 
wat het bedrag voor compensatie moet zijn. Ik zou liever een koppeling hebben gezien, waardoor 
duidelijk is hoeveel woningen er gebouw mogen worden en dat diegene dan als ondernemer een 
bepaald bedrag in de pot stopt. Dat heb ik hier niet gezien. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. U zult het mij niet euvel duiden als ik niet tussen de heer 
Van ´t Hof en mevrouw Hoek in ga zitten, want dan moet ik het onderspit delven; dat zal u duidelijk 
zijn. 
Dan toch even richting de spreker voorafgaand aan mij, de heer Van ´t Hof. Hij is bezig om zaken toe 
te voegen waarvan hij vindt dat deze aan de intentieovereenkomst die destijds door de gemeente 
Loenen is gesloten, hadden moeten worden toegevoegd en wellicht nu nog toegevoegd moeten 
worden. Dat kan natuurlijk niet. Maar goed, dat zal hij zelf ook begrijpen. 
 
Dik van ´t Hof: Dat doe ik zeer zeker, maar dat doe ik pas als de wethouder bij mij in het overleg dat 
hij met de heer Driessen heeft gehad, daarvan toch enig gewag had gemaakt. Hij kon namelijk nog 
steeds simpelweg de overeenkomst opzeggen. 
 
Wim van den Bosch: Aangezien de wethouder dat dus niet gedaan heeft, is niet de vraag relevant om 
hem dan alsnog toe te voegen als voorwaarde in de intentieovereenkomst. Maar goed, daarover 
zullen wij ongetwijfeld van mening blijven verschillen. 
De zaak zelve. Het college heeft dit voorstel terecht aan de raad voorgelegd, aangezien dit gaat om 
de uitvoering van een gesloten intentieovereenkomst tussen de firma Driessen en de voormalige 
gemeenteraad van Loenen. Daar is dus niets mis mee. Wij hebben als fractie ook geen planologische 
redenen kunnen bedenken waarom dit plan niet door zou moeten kunnen gaan. Wij zijn ook voor dit 
voorstel. 
Uiteraard kleven er hier en daar nog wel wat vragen aan, en er zijn wat bezwaren. Door de 
zienswijzen is nog een aantal punten ter tafel gelegd. Deze zijn door het college beoordeeld en 
beantwoord. Het heeft geen reden gegeven om het plan aan te passen. Wel zou ik toch nog even 
aandacht willen vragen voor de te treffen verkeersvoorzieningen. Met name ten aanzien van de 
drempels die ingepland staan. Ik meen mij te herinneren dat de wethouder in de werksessie 
toegezegd heeft om alvorens deze worden aangelegd, nog met de bewoners in gesprek te gaan. 
Daarmee is de bezorgdheid van de heer De Jong als inspreker volgens mij overbodig, want hij kan 
zijn kennis vooraf inbrengen. Op basis daarvan kan een beslissing worden genomen. Ik denk dat de 
wethouder voldoende realistisch is om dat naar zijn waarde te kunnen schatten. 
Nogmaals, wij zullen als fractie hier voor stemmen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Laten wij eens even beginnen met de ontsluiting, 
ook naar aanleiding van het inspreken van de heer De Jong. 
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De heer De Jong citeert uit de verkorte notulen. Ik heb echter meer gezegd. Ik heb ook gezegd dat er 
een aantal scenario´s voor de herinrichting van de Kleizuwe zijn. Ik wil nu eerst een besluit hebben 
van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad groen licht geeft, dan ga ik eerst om de tafel zitten met 
de omwonenden om de scenario´s te bespreken. Daarna komt er dan een eindbeslissing uit. Het heeft 
geen zin om om de tafel te gaan zitten als er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het 
plan. 
 
Het was een mededeling van de heer Scherpenzeel, maar ik wil er toch nog iets over zeggen. U heeft 
in de beantwoording van de vragen een kadastrale tekening gekregen, met daarin ingetekend onder 
meer de uitwijkvakken en de ontsluiting van de kruising. Daaruit blijkt dat de uitwijkvakken, maar ook 
de eventuele drempels op grond van de gemeente liggen. Ik zie daarin geen enkele discussie. Het is 
gewoon een kadastrale tekening. Er ligt nu een weg. Ik ben ervan overtuigd dat die informatie juist is. 
 
De geur. In de werksessie heb ik daarover ook iets gezegd. Op dit moment is er geen geurprobleem. 
Dat verwachten wij ook niet, vanwege de technische installatie die is aangebracht. Dat betekent ook 
dat als nieuwe bewoners klagen en de bedrijfsvoering vindt op dezelfde wijze plaats als nu, er niets 
aan de hand is. Wat betreft de geurverordening het volgende, want dat is iets anders. Dat is een 
verordening waarbij individueel geen bezwaar kan worden gemaakt, dus dat is niet ontvankelijk. 
 
Ik beperk mij tot de gestelde vragen, want ik heb in de werksessie al gesproken over een aantal 
stellingen dat hier wordt genoemd. 
De doorstart van CSV. Ik heb overleg gehad met omwonenden, de corporatie 
Deze week gaat schriftelijk een brief uit naar Gedeputeerde Staten, met het verzoek om een half jaar 
extra tijd te krijgen voor subsidie. Daarover is onderling her en der al gesproken. Daaraan wordt 
gewerkt. Meer kan ik daarover nu niet kwijt. 
 
De heer Van ´t Hof, het college heeft geprobeerd door bijvoorbeeld het overzicht waaruit u citeerde, 
zoals wij dat ook in de toekomst willen gaan doen, te gebruiken voor u als raad om u zo helder 
mogelijk te informeren over alles wat er in het verleden is gebeurd. Het is volgens mij een twee of drie 
pagina´s groot overzicht, waarin allerlei stappen en het besluit zijn opgenomen.  
In de discussies in de werksessie heb ik ook gezegd dat een overeenkomst voor mij gewoon een vast 
liggend feit is. Ik heb gemerkt dat u vindt dat de overeenkomst er anders uit zou moeten zien. 
Misschien vinden meerdere mensen dat wel, maar die overeenkomst is vastgesteld in 2010. Aan mij 
dan ook om deze uit te voeren. De constructie Overweer is de koppeling met sociale huurwoningen is 
in Loenen op een andere manier tot stand gekomen. Daarvan heeft men om een aantal redenen 
gezegd dat de gemeente de verplichting overneemt om die 30% te realiseren. Dat besluit is ook 
genomen. Ik vind wel, maar dat is voortschrijdend inzicht, dat als ik het op dit moment opnieuw zou 
moeten doen, ik voor geen van beide constructies zou kiezen. Wat dat betreft heb ik daarvan wel 
geleerd. Op dit moment staat wij echter voor een aantal vastgestelde feiten. 
 
Als laatste wil ik nog zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat het geen satellietwijk wordt. Als ik namelijk 
kijk naar de stedenbouwkundige opzet en de variatie tussen twee-onder-een-kap, rijtjeswoningen, 
vrijstaande woningen, waardoor je een verschillend aanbod creëert, dan denk ik dat er een heel mooie 
wijk komt. Dat is een belangrijke reden voor dit voorstel. 
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De voorzitter: Gezien de tijd en het feit dat u allemaal al uw voor of tegen hebt uitgesproken, kan ik 
dan overgaan tot stemmen? 
 
Gerry Rijsterborgh: Mevrouw de voorzitter. Ik heb toch nog een vraag aan de wethouder. Maarssen 
2000 is verheugd de wethouder te horen opmerken dat er nog overleg over de CSV-locatie is en dat 
er gevraagd is om het verlengen van de subsidie. Graag wil ik ook van de wethouder horen of 
vastgehouden wordt aan de bouw van woningen in de sociale sector en dan met name de 
starterswoningen. Dat is namelijk toch wel een belangrijke zaak en onlosmakelijk verbonden met 
Vreeland Oost. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Misschien begreep ik de wethouder net niet helemaal 
goed in zijn betoog, toen hij zei dat hij geen van beide constructies voor sociale woningbouw meer wil 
toepassen of dat het zijn voorkeur niet meer heeft. Ik neem aan dat wel de 30% sociale woningbouw 
overblijft. Dat hoor ik graag even bevestigd. Je weet het maar nooit. Voor de luisteraars thuis: dit is 
met een grappige ondertoon. 
Een ander wel serieus gedeelte is het participatieve gedeelte in dit verhaal. Aan de ene kant door de 
Crisis- en herstelweg is er toch wat verloren gegaan. De bestemmingsplanprocedure kent allerlei 
wettelijke verplichtingen voor de inspraak en dergelijke. We hebben onze eigen gemeentelijke 
verordening. We hebben echter ook de concept participatienota. Ik ben toch benieuwd hoe de 
wethouder verder in dit traject en wellicht in toekomstige trajecten ook verder wil gaan dan de wettelijk 
verplichte inspraak, burgerraadpleging en participatie. 
 
Siem Scherpenzeel: Mevrouw de voorzitter. Nog heel kort reagerend op het antwoord van de 
wethouder. Wij hebben daar niet persoonlijk gekeken. We zijn er wel geweest waar die vakken nu 
precies komen. Wij zijn afgelopen week nog geïnformeerd door omwonenden dat die parkeervakken 
toch op particulier terrein gesitueerd zijn. Ik wil toch nog wel een keer met nadruk richting de 
wethouder zeggen dat er toch nog een keer heel goed naar gekeken moet worden wat nu de juiste 
intekening en de juiste kadastrale gegevens zijn. 
Ik ben wel blij met de toezegging over de trillingsproblematiek. Het is niet zoals mevrouw Hoek zegt 
dat de trillingen verminderen doordat Driessen daar vertrekt. Het is natuurlijk wel zo dat er nog veel 
meer groot verkeer rijdt op die weg. Dat verkeer is niet zo op de hoogte van de verkeersmaatregelen 
dan dat Driessen dat was. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De heer Van der Kaaij heeft altijd ideeën 
waarvan je zou kunnen zeggen dat deze van de wethouder afkomstig zouden kunnen zijn. Die 30% is 
echter niet van mij afkomstig. Die blijft gewoon intact, want dat vind ik op dit moment ook een goede 
zaak. Begin van het jaar gaat de discussie over de woonvisie weer verder. Wat betreft het concrete 
plan CSV. Op dit moment wordt er gerekend aan de hand van de sociale huurwoningen. Alleen haal ik 
het aantal van 18 niet. Dat weet u; daarover is in de werksessie gesproken. We praten over 14, 15 of 
16 woningen in die discussie. 
Het is wel zo dat op het moment dat ik het niet voor elkaar krijg om de woningbouwcorporaties te laten 
meewerken, wij dan wellicht overwegen om over te stappen naar een ander plan voor 
starterswoningen. Zo ver is het echter nog niet. Er is ook nog geen alternatief. Op dit moment is er in 

 p a g i n a  3 8  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
18

 d
ec

em
be

r 

20
12

d
/l3

8



 

de woningbouwsfeer zijn woningbouwcorporaties om veel redenen niet meer bereid of niet meer in 
staat te investeren. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De wethouder heeft het over twee dingen in één zin. Hij noemt 
sociale woningen, de 30%. Vervolgens gaat hij over naar starterswoningen. Starterswoningen hoeven 
echter geen sociale woningen te zijn. Heeft de wethouder zich daar versproken en bedoelt hij sociale 
woningen? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De heer Druppers legt mij steeds woorden in de 
mond die ik helemaal niet bedoel. Misschien zeg ik het wel verkeerd; laat ik daarvan maar uitgaan. 
Wij willen bouwen voor een bepaalde doelgroep. Die doelgroep is zowel blij met sociale huurwoningen 
als met goedkope starterswoningen in de koopsfeer. Het kan via een constructie zijn zoals 
Koopgarant of wat dan ook. Nogmaals: dat plan ligt op dit moment helemaal niet op tafel. Op tafel ligt 
de discussie waarbij wij de woningbouw compenseren. Dus de discussie is het bedrag, waarbij wij 
bestek en beheer laten berekenen hoeveel de inrichting van het openbaar gebied is, omdat dat de 
sleutel kan zijn om het project vlot te trekken. Dat zijn allemaal knoppen waaraan je kunt draaien, 
zoals de wethouder dat modern zegt. Daarmee kom ik terug bij u als raad. 
 
De voorzitter: Ik breng in stemming het bestemmingsplan Vreeland Oost. Wenst iemand een 
stemverklaring af te leggen? Dat is het geval voor de fractie van Maarssen 2000. 
 
Gerry Rijsterborgh: Mevrouw de voorzitter. Het antwoord van de wethouder, zonder dat hij afhankelijk 
is van een derde partij, is voor ons nog niet duidelijk genoeg of het woningen in de sociale sector 
zullen worden op het terrein van CSV. Daarom zullen wij tegenstemmen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, met 5 stemmen 
tegen en de overige stemmen voor, alsmede met inachtneming van de stemverklaring van de fractie 
van Maarssen 2000. Tegen het voorstel hebben gestemd de fracties van Maarssen 2000 en 
Breukelen Beweegt. 
 
19. Welstandsnota. 
 
De voorzitter: Op mijn geamendeerde agenda ontbrak één belangrijk stuk, dat ik heb overgeslagen. 
Dat stuk moeten wij nog wel even bespreken. Dat is de Welstandsnota. Deze zal ik dus nu 
behandelen. 
Ik wijs u wel op enige discipline. Het is 22.00 uur. Er staat nog een aantal belangrijke onderwerpen op 
de agenda. Anders wordt het morgen nog een avond vergaderen. 
Wie mag ik het woord geven over de Welstandsnota? Niemand. Kunnen wij direct overgaan tot 
stemming? Akkoord. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie. Als ik mag kiezen wat ik krijg, dan zou ik graag 
zien dat straks mijn motie wordt aangenomen. 

 p a g i n a  3 9  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
18

 d
ec

em
be

r 

20
12

d
/l3

9



 

 
21. Twee moties. 
 
De voorzitter: We komen nu bij de moties. Mijnheer Druppers, aangezien de motie die u net ook heeft 
ingediend en beide onderwerpen met elkaar te maken hebben, kunnen wij de beide moties dan 
tegelijk behandelen? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Daartegen maak ik ernstig bezwaar. U heeft dit aan het begin 
van de vergadering ook gedaan en dat doet u niet opnieuw. Ik heb met de griffier samen, zeer 
nauwgezet de verordening samengesteld en met de griffier samen ervoor gezorgd dat in de 
verordening en bij de voorbereiding van de verordening geen enkele link bestond met de motie. Ik wil 
dan ook graag dat u die twee dingen als aparte dingen ziet. Ik heb een initiatiefvoorstel … 
 
De voorzitter: Het was een vraag aan u en ik was nog niet klaar. Ik vroeg of wij ze samen, omdat ze 
verband houden met elkaar, bespreken en dan uiteraard in stemming kunnen brengen. Uw antwoord 
is helder. U zegt dat wij ze apart moeten bespreken. Dan betekent dat dat de verordening aan het 
einde van de agenda wordt behandeld. Dan behandelen wij nu de motie met betrekking tot het 
raadsonderzoek. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat ik ga zeggen, 
want zij hebben de motie voor zich liggen. De inleiding van de motie is als volgt. 
 
De rechtbank in Utrecht heeft op maandag 10 december 2012 geoordeeld dat een dodelijk ongeval, 
dat op 31 maart 2009 aan de Nieuweweg in Tienhoven plaatsvond, is te wijten aan de gemeente 
Stichtse Vecht. Een motorrijdster en haar passagier kwamen ten valt, toen zij over een hobbel in de 
weg reden, en verongelukten. De gemeente was al voor 2009 door buurtbewoners gewaarschuwd 
over de hobbels. Eén maand voor het genoemde ongeval, op 1 maart 2009, vond tevens op dezelfde 
weg een ongeval plaats, waarbij een motorrijder viel. De gemeente heeft de weg toen wel gemeten, 
maar die meting heeft niet geleid tot aanpassing van de weg of het aanbrengen van 
verkeersmaatregelen. 
De rechtbank oordeelde dat de gemeente na begin maart 2009 verkeersmaatregelen had kunnen en 
moeten nemen om een einde te maken aan de verkeersonveilige situatie, of het gevaar te beperken 
door het gevaarlijke weggedeelte af te zetten, of direct bij de hobbels waarschuwingen te plaatsen, of 
een toereikende snelheidsbeperking in te stellen. Dit is niet gebeurd. Daarmee is de dood van de 
motorrijdster, naar het oordeel van de rechtbank, een gevolg van de nalatigheid van de gemeente. 
 
De fractie van Maarssen 2000 is van mening dat met deze rechterlijke uitspraak niet de politieke en/of 
bestuurlijke vragen zijn beantwoord. Zo heeft de rechter onder andere geconstateerd dat de gemeente 
dit gevaarlijke weggedeelte niet heeft afgezet, niet direct een waarschuwing heeft geplaatst bij de 
hobbels en niet een toereikende snelheidsbeperking heeft ingesteld. Over de vraag waarom de 
gemeente dat niet heeft gedaan, heeft de rechtbank zich niet uitgelaten. 
Onmiddellijk na 31 maart 2009 heeft het college zich op het standpunt gesteld dat de raads- en 
persvragen omtrent dit ongeval uit piëteit met de nabestaanden en/of in het belang van het 
strafrechtelijk onderzoek niet konden worden beantwoord. 
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Nu de uitspraak van de rechter heeft plaatsgevonden en het college heeft meegedeeld geen beroep te 
zullen instellen tegen de veroordeling, is het moment aangebroken om als gemeenteraad van Stichtse 
Vecht de nooit beantwoorde vragen nogmaals te stellen of een eigen onderzoek in te stellen. Een 
aanvullend argument om een raadsonderzoek in te stellen is dat vele partijen binnen en buiten de 
gemeente het bestuur van Stichtse Vecht nauwlettend volgen. Hierdoor dient de raad, volgens de 
fractie van Maarssen 2000, zorgvuldig met dit onderwerp om te gaan en er alles aan te doen om 
dezelfde situatie voor de toekomst te voorkomen. Volgens Maarssen 2000 zou het raadsonderzoek 
zich  moeten richten op de volgende onderzoeksvragen. Het is natuurlijk aan de commissie, die 
eventueel wordt ingesteld, om de onderzoeksvragen zelf te formuleren. 
 
1. Wij zouden het wenselijk achten dat primair het doel van het onderzoek zou moeten zijn: hoe en 

waarom heeft dit tragische ongeval kunnen gebeuren? 
2. Wat is eventueel misgegaan bij het signaleren van een gevaarlijke situatie en het herstellen 

daarvan? 
3. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst? 
4. Het laatste punt dat ik heb opgeschreven en dat overigens niet het laatste punt hoeft te zijn, is: 

vaststellen dat de processen inmiddels zo zijn aangepast dat de kans op een herhaling nagenoeg 
verwaarloosbaar is. 

5. Secundair is voor de fractie van Maarssen 2000 ook de vraag aan de orde of de gemeenteraad 
goed heeft gehandeld door zich drieënhalf jaar terughoudend op te stellen en zich te onthouden 
van zijn controlerende taak. 

6. Tertiair is de vraag aan de orde of het college de verplichtingen, zoals opgenomen in artikel 169, 
tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid van de Gemeentewet, rond de actieve 
informatieplicht voldoende is nagekomen. 

 
Dat heeft geleid tot het opstellen van een motie. Deze motie dien ik hierbij in en luidt als volgt: 
 
Motie (Maarssen 2000, Groep Frank van Liempdt DVV, Maarssen Natuurlijk!, Breukelen 
Beweegt): motie tot het instellen van een raadsonderzoek m.b.t. de gang van zaken rond het 
ongeval Nieuweweg Tienhoven. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 18 december 2012; 
 
overwegende: 
- dat de rechtbank in Utrecht op maandag 10 december 2012 geoordeeld heeft dat een dodelijk 

ongeval dat op 31 maart 2009 aan de Nieuweweg in Tienhoven plaatsvond, is te wijten aan de 
schuld van de gemeente Stichtse Vecht; 

- dat de rechtbank in Utrecht daarmee de vragen over het ‘wat en waar’ heeft beantwoord; 
- dat het college besloten heeft geen beroep tegen deze veroordeling in te stellen en daarmee een 

einde is gekomen aan de strafrechtelijke kant van deze zaak; 
 
constaterende: 

 p a g i n a  4 1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
18

 d
ec

em
be

r 

20
12

d
/l4

1



 

- dat raadsvragen, over het ‘hoe en waarom’, de afgelopen drieënhalf jaar niet zijn beantwoord, uit 
piëteit met de slachtoffers of in het kader van het lopende onderzoek; 

- dat er binnen en buiten de raad wel degelijk behoefte bestaat aan de beantwoording van de ‘hoe 
en waarom’-vragen en de rol die het bestuur (college en gemeenteraad) heeft gespeeld; 

 
stemt in met: 
- het instellen van een raadsonderzoek, zoals bedoeld in artikel 155a tot en met f van de 

Gemeentewet, dat moet leiden tot de beantwoording van deze vragen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt derhalve deel uit van de beraadslagingen. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
Dank u wel. Wie wenst hierover het woord te voeren? 
 
Ike Roetman: Mevrouw de voorzitter. De ChristenUnie-SGP heeft de ingediende motie nauwgezet 
beoordeeld. Wij zijn van mening dat de vraag naar het hoe en waarom ook is onderzocht en 
beantwoord. Het Openbaar Ministerie heeft zelf de afweging gemaakt om de gemeente als instituut te 
dagvaarden en geen personen. De rechter heeft geconcludeerd dat de metingen aan de weg onjuist 
zijn uitgevoerd. In de uitspraak wordt hierop uitgebreid ingegaan. 
Inschatting van de verkeersonveiligheid is kennelijk achterwege gebleven en/of het gevaar is verkeerd 
beoordeeld. De gemeente had verkeersmaatregelen kunnen en moeten nemen. In haar motivering 
stelt Maarssen 2000 onderzoeksvragen voor, alhoewel dit de bevoegdheid is van de commissie. 
 
Wij zijn van mening dat de primaire doelen voldoende beantwoord zijn door de uitspraak van de 
rechter. De overige doelen kunnen voldoende geborgd worden door de door het college toegezegde 
nota aan het begin van deze raadsvergadering. 
 
Met betrekking tot de secundaire doelen vinden wij dat het elke fractie vrij staat om zichzelf te 
onderzoeken. Ten aanzien van het tertiaire doel vinden wij dat het college zich terecht terughoudend 
heeft opgesteld, hangende de gerechtelijke procedure. 
De situatie is dat de rechter uitspraak heeft gedaan: ‘dood door schuld’, dat het college de uitspraak 
heeft aanvaard en dat de opgelegde boete is of wordt betaald. Wij vinden dat wij nu niet moeten 
blijven stilstaan bij het verleden, maar dat wij moeten voortgaan op een weg naar een betere 
toekomst. We roepen ook alle raadsleden op om te onderzoeken of zij het in hun hart kunnen vinden 
om hen die fouten hebben gemaakt, te vergeven. 
 
Wij denken dat zowel de nabestaanden als de direct betrokkenen aan de zijde van de gemeente, na 
bijna vier jaar de kans moeten krijgen om ieder zijn/haar persoonlijke pijn te dragen en de last te 
aanvaarden en te verwerken, dan wel te verwerken en alsnog te aanvaarden. Dank u wel. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Wij kunnen ons volledig aansluiten bij de vorige spreker, 
de heer Roetman. Wij zijn van mening dat alle feiten op tafel zijn gekomen. De rechter heeft een 
uitspraak gedaan. Wij willen heel graag vooruit kijken. Het heeft geen enkele zin om terug te kijken 
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naar het jaar 2008 – 2009. We zijn een andere gemeente, we hebben een andere gemeenteraad en 
een ander college. Wij zien het doel niet. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ook D66 zal deze motie niet steunen. Ook wij vinden dat de 
notitie die aan het begin is toegezegd tegen die tijd voldoende gelegenheid geeft om vragen die wij 
dan hebben nog te gaan stellen. De heer Živković van onze fractie heeft een andere mening. Ik wil 
hem nu graag het woord geven. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Ik sta hier iets anders in dan de rest van mijn 
fractie. Ik denk dat het het onderzoek op zich wel waard is. Ik denk – in tegenstelling tot wat de VVD 
net zei – dat om goed naar de toekomst te kunnen kijken, het belangrijk is om terug te kijken. Je kunt 
pas goed vergelijken op het moment dat je twee waardes hebt: een beginwaarde en de waarde van 
waar wij nu staan. Dan pas kun je goed in perspectief zien of wij daadwerkelijk veranderingen hebben 
doorgevoerd. Voor mij is dat belangrijk. 
Deze motie is voor mij echter te vaag. Voor mij is het belangrijk dat ook ik input kan leveren. Ik denk 
niet dat de commissie het juiste orgaan is om de onderzoeksvragen op te stellen, maar dat dat deze 
raad is. De juiste plek om te komen tot een juist onderzoek, met de juiste inhoud, is om het in de 
werksessie aan te leveren. Mijn advies zal dus ook zijn: ik zal deze motie op dit moment niet steunen, 
maar ik vraag wel aan Maarssen 2000 of zij niet met een goed onderzoeksvoorstel kan komen dat in 
een werksessie kan worden behandeld, waarbij ik ook in discussie kan gaan met de andere 
raadsleden. Daarmee kan een behandeling in de werksessie plaatsvinden en kan ik zelf ook input 
geven om tot een goed onderzoeksvoorstel te komen, waarmee ik kan instemmen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Waarom kiest u er in dit geval voor om de vraagstelling 
door een werksessie te laten doen en geven wij op andere onderzoeksmomenten voor, bijvoorbeeld 
als de rekenkamercommissie komt, dat mandaat wel uit handen? Wat is precies het verschil? 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het in deze belangrijk is dat het gaat om 
een zo breed mogelijk gedragen onderzoek. De raad is daarvoor het meest geschikte in deze 
gemeente als hoogste orgaan. Ik denk dat de raad als enige geschikt is om dit goed te doen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik ben blij met de allereerste inzet die de heer Živković heeft. 
Inderdaad, om voor de toekomst te leren, moet je naar het verleden kijken. Hij komt met een voorstel, 
waarin de wet voorziet. Hij kent de Gemeentewet volgens mij. De wet zegt in artikel 155a tot en met f 
dat niet de raad die onderzoeksvragen bepaalt, maar dat die benoemde commissie dat doet, daarmee 
teruggaat naar de raad en dat de raad de onderzoeksvragen vervolgens goedkeurt. Zo staat het in de 
wet omschreven. Zo stond het ook omschreven in de verordening die ik u heb voorgelegd en waarvan 
de heer Živković zojuist heeft gezegd dat je die hier niet moet willen bespreken. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Datzelfde geldt voor mij voor die verordening. Ik 
vind dat die ook in een werksessie moet worden besproken. 
 
Ron Druppers: Kunt u mij zeggen wat bij een verordening, die eigenlijk op 3 januari 2011 had moeten 
worden vastgesteld, het onderzoeksrecht van de raad – dat is iets wat behoort bij onze basistaken –
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 de vraag zou kunnen zijn? Noem nu eens een vraag die u daarbij zou kunnen hebben. Ik kan mij dat 
namelijk helemaal niet voorstellen. 
 
Franko Živković-Laurenta: Bedoelt u een vraag met betrekking tot de verordening? 
Ik wil hier iets uitleggen over de procedure. Op het moment dat wij hier deze weg inslaan, denk ik dat 
het einde zoek is. Dan krijgen wij bij elke raadsvergadering verschillende, nieuwe verordeningen en 
nieuwe andere zaken, wie weet wat er allemaal kan komen, die partijen via de achterdeur proberen 
door deze raad heen te krijgen. Dat moeten wij niet willen. Stukken behandelen wij eerst in de 
werksessie en deze brengen wij daarna in de raad in stemming. Dat is de juiste procedure. Een 
maandje wachten lijkt mij voor u geen probleem. 
 
De voorzitter: Mag ik, gezien het onderwerp, constateren dat u daarover verschil van inzicht heeft en 
dat ik even verder kijk wie er nog iets wil zeggen? Akkoord. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Juridisch is het verhaal afgesloten door de rechter. Dat is een 
goede zaak. Op 10 december is dat hier in deze raad aan de orde geweest. Wij hebben toen als 
fractie van de PvdA gezegd, vooruitlopend op de motie die er ligt, dat wij het goed zouden vinden als 
voor raad en college er een onderzoek komt naar ons handelen vanaf het moment dat het ongeval 
gebeurd is, of misschien nog wel vanaf iets daarvoor. Met name is het onderzoek bedoeld om te 
kijken of er lessen uit te trekken zijn en niet zo zeer om te kijken wat er allemaal is misgegaan. 
Natuurlijk speelt dat een rol, maar het gaat over de lessen. Ik heb al geconstateerd dat het college al 
bezig is geweest om allerlei zaken die het al constateerde, al in te regelen. Toch blijft het een goede 
zaak als de raad zelf kijkt of men het allemaal goed heeft gedaan sinds die tijd en of er verbeteringen 
zijn die kunnen worden doorgetrokken naar de toekomst. Daarom stemmen wij duidelijk voor deze 
motie. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks vindt vanuit het oogpunt dat wij een 
transparante en betrouwbare overheid willen en moeten zijn, toch ook dat een onderzoek op zijn 
plaats is. Hierbij willen wij vooral lessen trekken voor de toekomst, zodat de kans op herhaling 
verwaarloosbaar klein wordt. 
Ook de secundaire vraag vinden wij van belang. De secundaire vraag echter, gesteld door Maarssen 
2000, mag niet leiden tot het aanwijzen van schuldigen. Dat is namelijk al gebeurd door de 
strafrechter. De gemeente is daar schuldig bevonden en het ging daarbij niet om personen. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter, ter interruptie. De heer Paul heeft het over de secundaire 
vraagstelling. Ik vraag mij af hoe hij dan kijkt naar de tertiaire doelstelling die genoemd is. Hij zegt dat 
het niet mag leiden tot het aanwijzen van schuldigen. Volgens mij is artikel 3, zoals in een vorige motie 
stond, niets anders dan het aanwijzen van schuldigen. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Ik noemde de tertiaire vraag die door Maarssen 2000 gesteld is, of 
het college de verplichting, zoals genoemd in artikel 169 enzovoort, en dan 180 voldoende is 
nagekomen. Ik zei daarvan dat wij niet willen dat er personen schuldig worden verklaard. Daar gaat de 
strafrechter over. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie. Er wordt nu een discussie gevoerd over mijn 
inleiding. Er wordt geen discussie gevoerd over de motie. In de motie staat geen woord politiek. Ik ben 
er twee dagen mee bezig geweest om dat eruit te krijgen. De wethouder Verkeer kan dan met zijn 
hoofd gaan zitten schudden, maar er staat niet één politiek woord in de motie. Als dat wel zo is, wil ik 
straks graag van de wethouder Verkeer horen welk woord dat dan wel is. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Wij zullen voor deze motie stemmen. Er staat inderdaad geen 
politiek woord in. In de verklaring van de heer Druppers ging het echter wel degelijk over een politieke 
lading. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik kan mij ook goed aansluiten bij de woorden van de 
ChristenUnie-SGP, ook over een notitie die zij in een vragenrondje hebben aangegeven. 
Dit instrument lijkt mij inderdaad niet noodzakelijk. Ik ben ook bang voor een herhaling van zetten, die 
in de rechtszaak is geworden. Wel zou ik wellicht het college kunnen oproepen om vragen die 
Maarssen 2000 of welke fractie dan ook heeft en die nog open staan, alsnog te beantwoorden. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn voor helderheid en transparantie. Dat staat ook in uw 
eigen collegeprogramma. Ik denk dat het een beetje koudwatervrees is van fracties om dit nu aan te 
nemen. Het gaat namelijk niet over personen, maar het gaat erom wat wij ervan kunnen leren. Als 
men niet wil leren van het verleden, dan is dat heel spijtig. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Ook wij kunnen ons aansluiten bij de woorden van de heer 
Roetman. Onze voorkeur gaat er absoluut vanuit om kritisch te kijken naar de beheersplannen en het 
borgen van de veiligheidsaspecten. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ook wij zullen deze motie niet steunen. In het begin van de 
vergadering heb ik gevraagd of het punt van de agenda af kon, omdat wij het beter vinden om dit 
onderwerp in der werkvergadering te behandelen. 
 
De voorzitter: Doelt u op de verordening? 
 
Mieke Hoek: Ja, ik doel op de verordening. 
 
De voorzitter: Dit is wel iets anders. 
 
Mieke Hoek: Ja, dit is wel iets anders, dat weet ik. Het gaat echter wel om het instellen van een 
raadsonderzoek. In onze beleving hebben deze twee zaken wel enigszins met elkaar te maken. De 
hele motivering heb ik ook al eerder gehoord. Wij stemmen tegen deze motie en sluiten ons aan bij de 
woorden van de ChristenUnie-SGP. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De heer Druppers bracht al onder woorden hoe je dit niet 
politiek kunt maken. Zo hebben wij het ook voorbesproken binnen Duurzaam Stichtse Vecht. Op een 
gegeven moment hebben wij gezegd dat, zoals het er nu naar uit ziet, wij verwachten dat deze motie 
alleen zal worden ondertekend door de oppositiepartijen. Dan is het in feite toch weer politiek. Dan is 
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het oppositie versus coalitie. Wij hebben ons voorgenomen hierover alleen iets te zeggen als minimaal 
één coalitiepartij enigszins naar ‘voor’ zou neigen. Nu zijn wij een beetje aan het wankelen gebracht 
om wel of niet iets te zeggen door de heer Živković. In feite zegt hij dat hij deels kan meegaan met 
meer onderzoek, maar niet met de manier waarop. Er is dus een heel klein openingetje aan de 
coalitiekant. Hij gaat echter toch ook weer tegenstemmen. Dat vind ik jammer in dit verhaal, namelijk 
dat wij er niet met z’n allen uit komen of wij het erover eens zijn dat er meer onderzoek verricht moet 
worden en of dat een meerderheid heeft. Als er straks toch weer een stemming uitrol van oppositie 
tegen en oppositie voor, dan hebben wij ook weer iets raars neergezet. Ik neig er op dit moment naar 
om dit agendapunt af te sluiten en de motie niet in stemming te brengen. We weten allemaal waar we 
staan. Verder weet ik eigenlijk geen goede slotzin te bedenken. 
 
De voorzitter: Volgens mij heeft iedereen die dat wenst, hierover het woord gevoerd. Ik denk dat het 
misschien goed is om over te gaan tot stemming over de motie. Bent u het daarmee eens? 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Misschien nog een tweede termijn? Er is namelijk een aantal 
dingen genoemd waarop ik graag zou willen reageren. 
 
De voorzitter: Akkoord. Mijnheer Druppers. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Er wordt veel aangesloten bij de woorden van de ChristenUnie-
SGP. Die fractie zegt dat de vragen zijn beantwoord en dat wij dat door een onderzoek gaan 
overdoen. Ik wil de ChristenUnie-SGP dan toch wijzen op pagina 1 van 14 van de uitspraak, waar 
staat dat de gemeente de rechtbank voor een onderdeel vrijspreekt over het wegonderhoud, maar dat 
zij dat doet, omdat ze het niet nodig vond om dit precies uit te zoeken, omdat de schuld toch al was 
vastgesteld door het nalaten van verkeersmaatregelen en omdat het verband tussen nalaten en 
ongeval minder duidelijk is. Ook in het vonnis zelf komt de rechtbank daarop nog terug. Ter zitting is 
niet uitputtend onderzocht of ook aan derden zorg voor wegen en/of weggedeeltes wordt opgedragen. 
De rechtbank heeft gezegd dat je schuldig bent omdat je een bepaald iets gedaan hebt. Dan kan er 
nog wel veel tijd gaan steken in andere vragen en bekijken of de gemeente ook aan iets anders 
schuldig is, maar dat verandert de strafmaat niet. Dat verandert niet de schuldigverklaring. Er zijn dus, 
lees de uitspraak van de rechtbank, wel degelijk een heleboel vragen niet gesteld en niet beantwoord. 
Ik hoor partijen ook zeggen dat wij niet terug moeten kijken en dat zij het doel niet zien, en dat het 
college op de goede weg is. Ze noemen een herhaling van zetten van de rechtbank, het CDA. We 
moeten kritisch kijken naar de beheersplannen en naar de veiligheidsaspecten. Waar staan wij nu? Ik 
wil de raad even in herinnering brengen dat wij negen weken geleden in het AD Utrechts Nieuwsblad 
een halve pagina groot een stuk hebben zien staan over een bromfietser die op de Straatweg over 
een boomwortel is heen gestuiterd met zijn bromfiets en dat wij als gemeente aansprakelijk zijn 
gesteld voor de geleden en nog te lijden schade. 
 
Vanmiddag heb ik gebeld met een inwoner, de heer Van Welie van Bloemstede. Ik zou graag van het 
college willen weten of hetgeen hij mij heeft verteld ook ondertussen bij het college … Mijnheer Van 
Welie heeft vanmiddag via zijn advocaat … 
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Kathalijne de Kruif: Mijnheer Druppers, wij zitten hier voor een motie die uw partij zelf heeft ingediend. 
U gaat er nu een totaal ander geval bij halen, dat recent heeft plaatsgevonden. U gaat dit geval toch 
niet vergelijken met het ongeluk dat is gebeurd op de Nieuweweg? Ik zou de voorzitter willen vragen 
om dit af te breken, omdat wij het hier hebben over een motie en wij er niet allemaal andere punten bij 
moeten gaan halen. 
 
Ron Druppers: U en anderen halen het er juist bij. Anderen zeggen dat het zo goed geregeld is. Het 
enige wat ik hier betoog is dat de vraag maar is of het zo goed is geregeld. Vorige week heeft 
mijnheer Van Welie zijn heup gebroken, ook in verband met boomwortels die allang waren 
doorgegeven aan de gemeente. Ik mocht zijn naam zeggen en ik mag ook zeggen waar hij woont. U 
mag ook contact met hem opnemen. Mevrouw de voorzitter, klopt het dat de heer Van Welie 
vanmiddag de gemeente daarover een aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd, die gebaseerd is op 
exact dezelfde formulering als die de rechtbank heeft gebruikt om de gemeente te veroordelen? Ik ben 
er niet van overtuigd dat het goed geregeld is. Ik ben er niet van overtuigd dat dit zich morgen niet 
herhaalt. Ik ben er niet van overtuigd dat de procedures zo zijn aangescherpt dat dit niet kan 
gebeuren. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter, Bij interruptie. Aansluitend op hetgeen de heer Druppers zegt: 
wij willen ook helder hebben hoe wij het kunnen voorkomen, maar dan met een ander middel dan u. 
dat is volgens mij de kwestie bij de verschillende wijzen van opvatting. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wij liggen onder een vergrootglas. Als in een andere gemeente 
… 
 
Ike Roetman: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie. De heer Druppers gaat door. Ik heb er een beetje 
moeite mee dat hij aan de ene kant zegt dat hij er veel moeite voor heeft gedaan om de motie van 
enige politieke lading te ontdoen. Hij heeft er vervolgens heel veel moeite voor gedaan om een twee 
pagina’s lange aanvulling bij die motie te geven, die volledig is voorgelezen, terwijl iedereen dat zelf 
had kunnen lezen en mogelijk al heeft gelezen. Ik zou toch willen verzoeken dat wij de langdradigheid 
er nu een beetje uit gaan halen, om te voorkomen dat dit echt … 
 
Ron Druppers: Dat maak ik wel uit, mijnheer Roetman. 
 
Ike Roetman: Nee, maar dat is een verzoek aan de voorzitter, om te voorkomen dat wij hier heel erg 
lang over gaan praten. Volgens mij is het redelijk duidelijk hoe het ligt. 
 
De voorzitter: Ik doe op u allen een beroep, want het is een onderwerp dat ons allemaal raakt. Laten 
we dar niet omheen draaien. U denkt daar verschillend over. Laten wij proberen om ook nu respectvol 
af te ronden. En inderdaad, ik denk niet dat het goed is dat wij allerlei casussen, die niet vergelijkbaar 
zijn met dit ongeval, hier nu uit den treure gaan bespreken. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat is dus een interpretatie van wat er gebeurd is. Die 
ongevallen zijn gelukkig niet zo ernstig geweest. De oorzaak was hetzelfde en de oorzaak is gelegen 
in het feit dat wij niet op tijd … Dat wordt mij verteld. 
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De voorzitter: Mijnheer Druppers, ik zal zo de portefeuillehouder vragen om hierop nog even kort te 
reageren. Laten wij nu niet in herhaling vallen. Ik vind dat u totnogtoe respectvol met elkaar omgaat. 
Dit onderwerp vraagt er ook om dat wij het op die manier met elkaar afronden, hoewel u het misschien 
niet met elkaar eens bent. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. U vindt dat er respectvol wordt omgegaan met de fractie van 
Maarssen 2000. Dan heeft u een andere interpretatie van respect dan die ik heb. 
 
Ike Roetman: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het toch niet helemaal respectvol om een uitgebreid 
verhaal te vertellen dat wel politiek geladen is, en om dan vervolgens tegen de raad te zeggen dat wij 
ons daarvan niets moeten aantrekken, omdat de motie niet politiek geladen is. Dat vind ik een beetje 
bezijden de waarheid. Dat getuigt niet helemaal van respect. 
 
De voorzitter: Laten wij deze discussie voor nu stoppen. Dat lijkt mij echt beter. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag afsluiten. Door de heer Van der Kaaij is verzocht 
om de motie niet in stemming te brengen. Ik zal niet voldoen aan dat verzoek. Ik verzoek u om een 
hoofdelijke stemming te houden over deze motie. Ik denk dat ik daarmee dan maar moet afsluiten. De 
heer Van der Kaaij wil ook niet dat het een coalitie – oppositie gebeuren wordt, maar het is niet 
anders, mijnheer Van der Kaaij. We zitten in Stichtse Vecht 2012. Het is niet anders dan het is. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Op zich was het niet zozeer een oproep aan Maarssen 
2000, maar dat weet de heer Druppers ook wel. 
 
De voorzitter: Akkoord. Voldoende hierover? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Heel kort. Het lijkt wel heel teleurstellend te gaan verlopen. 
In de vorige raadsvergadering, die zo goed verliep, spraken wat fracties zich uit voor een onderzoek. 
Zij konden zich daarbij wel heel veel voorstellen. We hebben zometeen nog zo’n punt op de agenda 
staan over de Schildershof, waar ook eerst in een werksessie fracties zeiden dat een grote 
supermarkt daar niet kan en nu een motie … 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik wil even aan de heer Van Liempdt vragen of hij het dan heeft 
over de vorige raad van Maarssen heeft. 
 
Frank van Liempdt: We zijn hier in de raad van Stichste Vecht, mevrouw Hoek. Vorige week hebben 
wij, na de uitspraak van … 
 
Mieke Hoek: U zat toch in de raad van Maarssen? 
 
Frank van Liempdt: Ja, dat klopt. 
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De voorzitter: Het woord is aan de heer Van Liempdt. Laten wij nu even bij het onderwerp blijven. Ik 
doe ook een beroep op u, mijnheer Van Liempdt. Misschien is het, gezien het belang van het 
onderwerp beter – u wilt daarover een punt maken – dat u dat doet als wij straks die motie 
behandelen en dat u daar zegt wat u daarvan vindt. U krijgt daarvoor dan de ruimte. Laten wij het 
even hierbij houden. 
 
Frank van Liempdt: Ik vind wel wat van partijen. Links zitten er die de vorige keer zeiden dat het wel 
heel belangrijk is. Ik heb toen de woorden uitgesproken dat wij het niet alleen aan onszelf verplicht zijn 
als raad om het onderzoek te doen, maar ook aan de inwoners. Ik zie ze daar instemmend knikken. 
Nu zeggen ze: nee, het kan niet. Wat is er gebeurd in die tussentijd? Ik begin me ronduit te schamen, 
voor dit coalitie – oppositie gedrag in de raad. 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Die daar, waar mijnheer Van Liempdt op wijst, bedoelt hij 
D66 mee. Daarop wil ik even kort reageren. 
D66 heeft de vorige keer inderdaad aangegeven dat wij bepaalde dingen onderzocht willen hebben. 
Er wordt echter wel iets uit de context getrokken. Er wordt nu gesproken over een onderzoek zoals 
een onderzoekscommissie kan doen. Wij hebben zojuist ook in de eerste termijn aangegeven dat wij 
de vragen die D66 heeft, aan bod willen laten komen bij de notitie waarover net is gesproken. 
Daarmee hebben wij het standpunt gedraaid. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het toch wel spijtig. Ik heb namelijk van niemand 
gehoord dat men iets wil leren van iets dat men niet weet. Dat snap ik niet. 
 
De voorzitter: Kunnen wij overgaan tot stemmen? Akkoord. Ik breng de motie in stemming. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Er was gevraagd om hoofdelijke stemming en u had beloofd 
dat de portefeuillehouder nog iets zou zeggen. 
 
De voorzitter. Mijn excuses voor wat betreft de hoofdelijke stemming; dat is juist. De wethouder zou 
inderdaad kort nog iets zeggen over de vraag van de aansprakelijkheid. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Er is maar een vraag gesteld door de heer Druppers, 
namelijk: is de gemeente aansprakelijk gesteld door de inwoners uit Stichtse Vecht? Ja. 
 
De voorzitter: Dan volgt nu de stemming over de motie: 
 
Wim van den Bosch: Tegen. 
Franc Janssen: Voor. 
Fred Westra: Tegen. 
Dinno de Meer: Tegen. 
Samir El Hafiani: Voor. 
Kathalijne de Kruif: Tegen. 
Han Lyre: Tegen. 
Renie Vis: Tegen. 
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Elfride Zeldenrust: Tegen. 
Gerjet Wisse: Voor. 
Ike Roetman: Tegen. 
Dik van ’t Hof: Voor. 
Janine van Doesburgh: Tegen. 
Maarten Bootsma: Tegen. 
Frank Masteling: Tegen. 
Jos van Nieuwenhoven: Tegen. 
Linda Hogeveen: Tegen. 
Mieke Hoek: Tegen. 
Piet Paul: Voor. 
Siem Scherpenzeel: Tegen. 
Hetty Veneklaas: Tegen. 
Rob Roos: Tegen. 
Chris Portengen: Tegen. 
Harry Noltes: Voor. 
Cock van der Kaaij: Voor. 
Ingrid Groenewegen: Voor. 
Franko Živković-Laurenta: Tegen. 
Jaap Rehbock: Tegen. 
Marnix Veldhuijzen: Tegen. 
Frank van Liempdt: Voor. 
Gerry Rijsterborgh: Voor. 
Ron Druppers: Voor. Met een korte verklaring. Het is mij duidelijk dat deze motie niet wordt 
aangenomen. Dat zal mij er echter niet van weerhouden toch de vragen te stellen die er zijn. Dat zal ik 
doen in de vorm van schriftelijke vragen, eventueel WOP-vragen, en als het moet ga ik naar de 
bestuursrechter. De inwoners van Maarssen zullen antwoord krijgen op de vragen die er zijn. 
Warner van Vossen: Voor. 
 
De raad verwerpt de motie, met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 
 
De voorzitter: Ik ga nu verder met de behandeling van de motie over de Schildershof. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Er zijn vanavond ook veel insprekers geweest voor de 
Schildershof, met ook de vraag waarom. Er is een werksessie geweest, waarin het voorstel is 
teruggetrokken door de wethouder voor de raad. Ik was aanwezig bij die werksessie en merkte toch 
dat er niet altijd even duidelijk werd uitgesproken tegen het voorstel te zijn. Daarom heb ik de vrijheid 
genomen, samen met Streekbelangen, om te zeggen: we voelen draagvlak voor het voorstel. Vandaar 
dat wij samen met Streekbelangen met deze motie komen, om ook een aantal belangrijke redenen. 
De motie luidt als volgt: 
 
Motie (CDA, Streekbelangen): Schildershof. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 18 december 2012; 
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overwegende: 
- dat het peilstuk "Ontwikkeling Schildershof" naar aanleiding van de werksessie van 6 december 

is teruggenomen door het College;  
- dat het college met dit peilstuk en de participatieve wijze waarop het tot stand gekomen is reeds 

voor de aanvang van de bestemmingsplanprocedure heeft getracht een zo breed mogelijk 
draagvlak te creëren; 

- dat de herontwikkeling van het gebied de "Schildershof" voorts zeer wenselijk is vanuit 
planologische optiek, evenals de bouw van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen; 

- dat deze ontwikkeling economische dragers nodig heeft, waarvan de maatschappelijke kosten en 
baten afgewogen moeten worden tegen de voornoemde wenselijke ontwikkelingen; 

- dat een bestemmingsplanprocedure bij uitstek bedoeld is om deze afweging te maken en recht te 
doen aan alle betrokken partijen en om tot een evenwichtige afweging te komen van hun 
belangen;  

- het positief advies van de klankbordgroep; 
- dat het daarmee wenselijk is om de bestemmingsplanprocedure te starten. 
 
besluit,  
1. In te stemmen met het in procedure brengen van het concept-ontwerpbestemmingsplan 

“Schildershof” zoals door het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012 
vastgesteld, inclusief de daarin vastgelegde uitgangspunten; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Er is inderdaad gezegd dat er nu een unieke kans is voor het gebied om deze ontwikkeling door te 
maken. Het woord verjonging is al genoemd. Ook zijn starterswoningen en sociale huurwoningen 
genoemd. Er zitten goede elementen in het voorstel. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt derhalve deel uit van de beraadslagingen. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik hoor de woordvoerder van het CDA zeggen dat hij in de 
werksessie niet de indruk had gekregen dat er zo veel mensen tegen het voorstel hadden 
uitgesproken. Nu heb ik deze week de hele werksessie nog eens na zitten luisteren. Dat kan, je kunt 
precies horen wat men zegt. Ik hoor tot twee keer toe, niet alleen van de voorzitter, maar ook de 
wethouder, die het plan indient zeggen dat hij constateert dat er geen meerderheid en geen draagvlak 
is voor zijn plannen. Hij zegt: laten we er dan mee ophouden. Dat heeft hij minimaal twee keer 
gezegd. Ik kan het nog even terug laten luisteren, maar ik weet nog niet goed hoe die iPad werkt. Het 
staat er echter wel degelijk. Hoe kan de heer De Meer nu beweren dat hij het niet zo heeft 
meegemaakt dat iedereen tegen was. We zitten er allemaal bij en het staat op internet. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Zoals ik al zeg, heb ik gemerkt dat een aantal dingen niet werd 
uitgesproken. Wel heb ik uiteraard de wethouder dat horen zeggen. Ik spreek ook wel eens iemand 
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hier en daar en heb dan toch even gekeken of er echt geen draagvlak is voor dit voorstel. Ook 
achteraf. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Die wethouder heeft het dus twee keer helemaal verkeerd 
gezien en de voorzitter ook. En de geluidsopnamen op internet die kloppen dan ook niet? 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik herhaal wat ik heb gezegd. Ik zag nog steeds kansen 
liggen, ook na de werksessie. Het gevoel was daar. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik wil nog even wat toelichten. De heer Van Liempdt wijst wel op 
een reëel punt. Het gaat om een leermoment. Wat is het geval? Ik zal het proberen uit te leggen. 
Er zijn verkiezingen. Uit de verkiezingen komen fracties voort. De fracties zijn groter of kleiner ten 
opzichte van elkaar. Nu zijn er in gemeenten ook commissies of werksessies. Daarin zit over het 
algemeen van elke fractie één persoon. Dat is niet erg, want de meeste stukken die behandeld 
worden, komen in de raad. Wat is nu het verschil met dit stuk en raadsstukken die in de raad komen? 
Dat is dat dit een peilstuk is. Een peilstuk komt namelijk niet na een werksessie in de raad. Dat 
betekent, als leermoment, ook voor de helderheid, zowel voor de voorzitter als voor het college, dat 
als het over een peiling gaat, het verstandig is om de zwaarte van de fracties mee te wegen in de 
eindconclusie. Dat is hier volgens mij abusievelijk vergeten. Daarover is verwarring ontstaan. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Roos: welke fracties 
wilden zich in de werksessie voor het plan Schilderhof uitspreken? Ik heb de band namelijk ook 
afgeluisterd. Ik heb het CDA daar heel positief op gehoord over dit plan. Streekbelangen was 
gematigd positief, met wat kritische kanttekeningen. Verder heeft geen enkele fractie zich uitermate 
positief uitgelaten over dit plan. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben ons uitgesproken voor het 
voorontwerpbestemmingsplan, met een kritische kanttekening ten aanzien van de 
verkeersafhandeling. We hebben ook gezegd dat het niet aan de raad is om te bepalen dat er een 
supermarkt komt. Dat lijkt mij helder genoeg. 
 
De voorzitter: Mag ik u het volgende verzoeken? Wij hebben straks nog een belangrijk onderwerp op 
de agenda staan. Om 23.00 uur moeten wij deze vergadering sluiten. Zullen wij ons dan nu even 
beperken tot de inhoud en tot wat u van de motie vindt? Anders gaan wij nu herhalen wat er in de 
notulen staat. We moeten uiteindelijk een besluit vormen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. De vraag aan de heer Roos is of hij door deze verklaring het 
vergadermodel gelijk ter discussie stelt, om daar ook nog bij diverse zwaartes te wegen binnen 
fracties in werksessies. Dan denk ik namelijk dat wij het over een heel ander punt hebben. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Als je dan toch de zwaartes noemt die de heer Roos 
aangeeft, dan gaan we tellen. De VVD is 7, het CDA is helemaal positief en die wil die ontwikkeling 
daar, dat is 5. Dat zijn samen 12 zetels. Dan is er de heer Roos met zijn fractie. Hij was overigens niet 
zo positief, want hij zag nog wat meer beren op de weg. Laten wij hen echter ook als voorstemmers 
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tellen. Dan gaat het om 14 zetels. We zijn met 33 zetels. Er is dus geen zwaartemeerderheid in die 
werksessie. Er is dus terecht tot twee keer toe door de portefeuillehouder geconcludeerd dat het stuk 
niet besluitrijp is en dat wij hiermee niet moeten verdergaan. 
Er is iets gebeurd en ik wil daarover een vraag stellen aan de heer Roos. 
 
De voorzitter: Weet u, iedereen gaat iedereen interrumperen. Het gaat nu helemaal niet over de 
inhoud waar u heen wilt met dit stuk. Dat bent u met mij eens, mijnheer Druppers? 
 
Ron Druppers: Dat ben ik helemaal met u eens. 
 
De voorzitter: Mag ik voorstellen dat wij dit even achterwege laten en dat wij overgaan op de 
behandeling van de inhoud van de motie en dat u zich daarover uitspreekt? De wethouder kan daarop 
vervolgens dan reageren. Dan komen wij een stukje verder. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de indieners? 
 
De voorzitter: Akkoord, mijnheer Druppers. 
 
Ron Druppers: Wij hebben het over de zuiverheid van procedures. 
 
De voorzitter: Over de inhoud. 
 
Ron Druppers: Waarom brengt u het dan nu als motie in de raad, om door te gaan op de ingeslagen 
weg? De beide indieners hebben gezegd dat het in de werksessie niet is uitgediscussieerd. 
Waarom heeft u niet gewoon bij het presidium het verzoek ingediend om het onderwerp opnieuw in de 
werksessie ter bespreking te vragen? Dan had de bevolking het geweten, dan hadden de inwoners 
het geweten en desnoods hadden wij er een hele avond aan besteed. Nu wekt u de indruk dat u het er 
doorheen wilt jagen. Ik hoop dat u die indruk wilt wegnemen. Ik roep u op om inderdaad dat verzoek in 
te dienen bij het presidium om het stuk opnieuw te behandelen in de werksessie. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Tegen dat laatste maak ik bezwaar. Wij willen er niets doorheen 
jagen. Dat vind ik een heel vervelende context die nu wordt aangebracht. Dat is niet de opzet. De 
opzet is dat wij in de werksessie onvoldoende helderheid hebben geboden. Achteraf hebben wij 
bedacht dat het dan toch goed is om in de raad voor dat peilstuk helderheid te bieden. Vandaar de 
motie. Iedereen heeft de mogelijkheid om voor of tegen te stemmen. Dan weet u precies hoe het 
verder gaat. Het is dus in alle openheid en eerlijkheid. Niks geen achterbaksheid of doordrukkerij. Het 
is gewoon helder: er was even een onduidelijkheid in de werksessie. Verschillende fracties, 
waaronder ook Streekbelangen – ik verwijt mijzelf dat ik wat vaag ben geweest toen; dat was niet 
juist – zijn niet duidelijk geweest. Dat kunnen we nu corrigeren. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. We moeten zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. We hebben vier van de zeven insprekers gehoord, die zich allemaal zeer positief uitlaten 
over het geheel. Eén mijnheer zei dat niets doen een ernstige dwaling zou zijn. Daarom is D66 er voor 
om deze motie aan te nemen. 

 p a g i n a  5 3  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
18

 d
ec

em
be

r 

20
12

d
/l5

3



 

 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats: in de werksessie heb ik mij niet tegen 
het voorstel van het college verklaard. Ik heb in de eerste termijn willen afwachten wat de wethouder 
op de ingediende bezwaren die er waren zou zeggen. Toen is het gaan lopen. Ik vind de conclusie 
daarmee wat voorbarig. Ik wilde feitelijk vragen, om te voorkomen dat er ruis ontstaat – ik kijk dan 
even naar de verantwoordelijk wethouder –, in hoeverre het een begaanbare weg zou zijn om er nu 
niet via een motie over te beslissen, maar via een verzoek aan het college om het stuk alsnog te 
agenderen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb er even behoefte aan om inhoudelijk op zaken in 
te gaan en daartoe ook stukken uit het proces terug te halen. Ik val namelijk niet vaak van mijn stoel, 
maar de laatste tijd doe ik dat wel ontzettend veel in deze raad. 
In 2011 hebben wij een plan van aanpak goedgekeurd, onder voorwaarden. Voorwaarde was een 
DPO, voorwaarde was dat er oplossingen zouden worden gevonden voor het parkeren en de 
verkeersbelasting in de buurt. In het DPO staat onder andere als uitgangspunt dat het laden en lossen 
inpandig wordt opgelost. Vervolgens zijn wij een proces ingegaan met een klankbordgroep. Die 
klankbordgroep, zo bleek ons vanavond, is uiteindelijk zeer verdeeld geëindigd. Er heeft echter nooit 
de vraag voorgelegen of wij wel of geen supermarkt willen. Ze hebben gepraat over de plannen die er 
lagen met een supermarkt. Daarin is een aanpassing gedaan. Een deel van de klankbordgroep is 
daarover tevreden. Een deel van de klankbordgroep, die wat meer aan de andere kant van het plan 
woont, is er ontevreden over. Daarna hebben wij er twee werksessies in de raad aan gewijd. Daarin 
waren er in toenemende mate fracties die zich uitspraken tegen, of die in elk geval grote twijfels 
hadden bij, de omvang van de supermarkt. Veel fracties waren zelfs helemaal tegen de supermarkt. 
Dat leidde ertoe dat in de vorige werksessie – ik heb de opname beluisterd, want ik kon daarbij niet 
aanwezig zijn – op een enkele fractie na, men tegen het doorgaan van het in procedure brengen van 
dit plan was. Wat doen wij nu? Wij vragen het toch opnieuw in een werksessie, met de kans dat het 
plan opnieuw in procedure wordt gebracht, waarbij er zorgen blijven. In de loop van het proces is, 
zoals door de raad gevraagd was, de supermarkt namelijk niet kleiner geworden, het laden en lossen 
inpandig opgelost en de verkeersbelasting voor de buurt verkleind. Nee, het is juist de andere kant op 
gegaan. De supermarkt is groter geworden. Het laden en lossen gebeurt niet inpandig. Het parkeren 
gebeurt op het Pieter de Hooghplein, waar in de eerste raad met name de VVD zich heel erg tegen 
heeft uitgesproken. Alle problemen die wij voorzien, zijn niet weggenomen. Er blijft dus een plan 
waartegen grote bezwaren leven bij meerdere fracties en bij zelfs een grote meerderheid van de 
fracties. Nu zeggen CDA en Streekbelangen dat zij een kans willen hebben om het plan toch opnieuw 
in procedure te brengen. Dat betekent dat de projectontwikkelaar opnieuw kosten gaat maken om het 
plan gegarandeerd te moeten aanpassen. Dat was namelijk nog steeds de vraag van het grootste 
deel van de raad. Dat de bewoners, die eindelijk weer rustig konden gaan slapen, nu vervolgens weer 
langer in onzekerheid worden gelaten en … 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik waag dat te betwijfelen. Ik heb insprekers gehoor die juist 
zeer onzeker zijn en haast smeken om een besluit hierin te nemen. Ik val ook in verbazing. Ik wil 
samen met Streekbelangen juist de raad uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor deze 
besluitvorming die nu voorligt. Tijdens de werksessie bleek namelijk ook wel dat er geen alternatieven 
zijn. Ik val eerlijk gezegd ook een beetje in verbazing – en dan spreek ik ook even vanuit mijn gevoel –
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 over de PvdA in dit dossier, die toch ook vaak belang hecht aan sociale woningbouw, die zij nu 
voorbij laat gaan. Het gebied verpaupert, er worden zaken verbeterd en ontwikkeld en er vindt 
verjonging plaats. Er komen sociale huurwoningen. Dan vraag ik mij toch ook wel even af … 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Is dit nog een interruptie of is dit een heel betoog? 
 
De voorzitter: Ik zeg u; het is 22.50 uur. Om 23.00 hamer ik af en dan komen wij morgen weer bij 
elkaar om te vergaderen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. In antwoord op de heer De Meer het volgende. Ik neem 
maar even aan dat het een vraag was. De PvdA is van meet af aan kritisch geweest over dit plan. In 
de laatste werksessie hebben wij uitgebreid betoogd dat wij grote moeite hebben met het wegvallen 
van zes huurwoningen, goede huurwoningen, in de sociale klasse, met een zelfs binnen de sociale 
klasse lage huur. Deze woningen krijgen wij nooit meer terug op deze manier, ook niet binnen dit plan. 
Het klopt, er zijn geen alternatieven, maar dat is naar onze mening geen reden om de buurt te 
belasten met een plan dat te veel belasting voor de buurt geeft. 
Door de lange interruptie ben ik mijn betoog even kwijt. 
 
Jos van Nieuwenhoven: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nu het gevoel dat wij al een werksessie aan het 
houden zijn. Ik weet het niet hoor, maar mevrouw Groenewegen heeft een lang betoog. Wij zijn 
inmiddels echter aan een werksessie begonnen, zo lijkt het. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Het indienen van deze motie is in feite zoals de heer De 
Meer zei, dat er partijen zijn die hun standpunt niet uitgebreid genoeg of duidelijk genoeg voor het 
voetlicht hebben kunnen brengen in de werksessie. De heer De Meer zei dat zojuist en ik ben blij dat 
hij mij daaraan helpt herinneren. Daar zijn dus de werksessies voor. Ik snap deze motie dus niet. Wij 
hebben in een raadsvergadering en twee keer in een werksessie de kans gehad … 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dat is niet wat ik bedoel. Het onderwerp is zeker wel degelijk 
uitgedebatteerd, alleen hing er een onbestemde sfeer, zo van: er zit meer muziek in. Zo heb ik het 
aangevoeld en daarop heb ik geacteerd. Ik heb het er samen met Streekbelangen over gehad. Voor 
mij hangt het in de lucht dat die mogelijkheid er gewoon is en die uitdaging wilde ik de raad 
voorleggen. 
 
De voorzitter: Oké. U denkt er beiden duidelijk anders over. Zullen wij het daarbij even laten? Dat lijkt 
me beter. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik maak even bezwaar. De vorige keer heb ik in de werksessie 
om spreektijd gevraagd. Toen hebben de wethouder en de voorzitter aangegeven dat het zou worden 
teruggenomen. Ik heb toen dus verder niet ingesproken. Al gaan we naar een volgende werksessie: 
kijk nu eens naar het bestemmingsplan 2010 Maarssen, dat gaat alleen over woningbouw en niet over 
een winkel. Totaal niet. Er moet eerst eens goed worden gekeken naar de plannen en naar de dingen 
waarmee men bezig is. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Uiteraard heeft Duurzaam Stichtse Vecht niets tegen 
voortschrijdend inzicht, maar de manier waarop dit nu tevoorschijn komt is knap hopeloos. Ik denk dat 
het het gemakkelijkste is om hetzelfde pleidooi te doen als bij het vorige agendapunt. Laten wij deze 
motie niet in stemming brengen. Laten wij er een fatsoenlijke discussie van maken, in een volgende 
werksessie. Dat hebben al meer mensen onder woorden gebracht. Ook dit is weer een belangrijk 
genoeg onderwerp om op een fatsoenlijke manier met z’n allen over te spreken. Als ik dit namelijk zo 
weer zie gaan, dan wordt het weer een coalitie – oppositieverhaal, waarbij het er nog gekker uit ziet 
dan bij het vorige agendapunt. Mijn voorstel is wederom: breng de motie niet in stemming. 
Wij hebben nog even een snelle analyse gedaan op de vier P’s: people, planet, profit, participatie. Ik 
zal u alleen de eindcijfers geven. People lijkt ons bij een 5 uit te komen; dat kan dus beter uitkomen 
voor de mensen die er wonen. Voor planet is een 6 te geven, met name omdat er energiezuiniger en 
dergelijke gebouwd kan worden. Profit heeft vooral een 6, omdat de nieuwe ondernemer ter plekke in 
de plus komt, maar andere ondernemers komen in de min. De participatie is heel belangrijk. De 
participatie krijgt echt een 4, want de klankbordgroep is al ingesteld en het participatieproces is niet 
goed verlopen. Dat is onnodig geweest en dat is zwaar aan te rekenen. 
 
De voorzitter: Mag ik tot slot naar de heer Van Liempdt gaan en dan naar de wethouder? 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik had om een interruptie gevraagd. 
 
De voorzitter: Ja, maar weet u, dit gaat u niet verder helpen. Dit is de laatste vergadering van het jaar 
en dan gaan we het reces in. Ik vind het jammer dat het zo loopt. Ik wil proberen om een beetje op 
een goede manier met elkaar af te ronden. Mijnheer Van Liempdt nog tot slot. Dan wil ik naar de 
wethouder gaan en kijken of we kunnen gaan stemmen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Er is een motie ingediend en daar vinden wij iets van. Dat 
is niet juist. Je doet er een werksessie over. De wethouder haalt het plan terug. Schijnbaar vanwege 
nieuwe inzichten gaan wij het er weer over hebben. Er wordt een motie ingediend. Er heeft schijnbaar 
een overleg plaatsgevonden en men dient een motie in. Wat is het nou als je volgens het reglement 
van orde een motie indient? Die komt dan op de agenda. Terecht. De motie staat nu op de agenda. 
Dan gaan wij er twee termijnen over spreken. Dat is ons eigen reglement van orde. Ik ben van plan 
om dit zo te doen. Er is namelijk nog een aantal vragen niet beantwoord in de werksessie. Ik zal u ook 
eens lekker gaan vermoeien met een aantal quotes vanuit die werksessie. Laat ik daarmee dan maar 
beginnen. 
 
De voorzitter: Wat heeft dat nu voor zin? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter, het heeft zin. Maak me nu alstublieft niet kregelig. Ik heb 
deze motie namelijk niet op de agenda gezet. 
Ik heb destijds weliswaar daar toen tegen gestemd, maar ik ben volgens mij nog de enige die dit tot op 
de letter nauwkeurig neemt, maar ons eigen reglement van orde zegt dat er twee termijnen mag 
worden gesproken over een agendapunt. Dan gaan we er twee termijnen over spreken. Het is 
belangrijk. 
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De voorzitter: Dat kan ook. Ik vind er inhoudelijk niets van. Dat is ook mijn rol vanavond niet als 
voorzitter. Ik probeer alleen om vanavond op een fatsoenlijke manier met elkaar af te ronden. Op deze 
manier heeft het geen zin. Hoe later het wordt, hoe narriger de sfeer wordt. We helpen elkaar er niet 
mee. Ik constateer op een gegeven moment dat u misschien op de inhoud verschilt van inzicht. Stem 
er dan over en verbindt daaraan de conclusies. Op deze manier worden wij er echter niet wijzer van. 
Ik vind het ook geen goede manier om zo als gemeenteraad van Stichtse Vecht met elkaar te eindigen 
in de laatste raadsvergadering van het jaar, waarin wij zojuist een verschrikkelijk onderwerp hebben 
moeten bespreken. Laten we ook nu proberen nog even respectvol met elkaar om te gaan. Dan bent 
u het qua inhoud niet helemaal met elkaar eens. Dat zij dan even zo. Dat kan ik niet anders maken. 
Daar gaat u met elkaar over. Laten we nu niet interrupties blijven plegen en hele notulen gaan halen. 
Daarvan wordt niemand wijzer. 
Mag ik u allen, niet alleen de heer Van Liempdt, verzoeken om nu even naar de wethouder te 
luisteren, zodat hij de vragen kan beantwoorden en om daarna over te gaan tot stemming? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik wil mijn eerste termijn doen. Als het over respect gaat … 
Het getuigt van weinig respect om in een werksessie, waarin de wethouder tot twee keer toe 
constateert dat het plan wordt teruggenomen en dat hij er niets meer mee gaat doen en waarna een 
flink aantal inwoners blij naar huis gaat, dan nu sneaky – ik heb daar geen ander woord voor – op 
maandagmiddag een motie in te dienen, die niet bekend is bij de inwoners. Zij hebben dan ook niet de 
mogelijkheid om in te spreken. Er zijn er wel veel gekomen en dat verbaast mij nog. Als ik kijk naar de 
inhoud van de inspraakreacties verbaast me dat voor sommigen niet. Ik ben hier niet mee begonnen. 
Ik heb dit punt niet geagendeerd. Als er een punt geagendeerd is, een punt dat ik als een belangrijk 
punt beschouw, omdat het om mijn geboortegrond gaat … 
 
De voorzitter: Ik schors deze vergadering en constateer dat wij morgen verdergaan. 
Het spijt me voor de insprekers, maar ik vind wel dat wij dit op een goede manier moeten afronden op 
de inhoud. Ik heb geconstateerd dat dat nu niet meer goed lukt. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Hadden wij de motie niet in stemming kunnen brengen, 
voordat u schorst? 
Ik wil hier toch een punt van orde van maken. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Kaaij, dat mag. Dat is aan u. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik stel voor om de schorsing dan nu meteen weer op te 
heffen en door te gaan tot 23.15 uur / 23.30 uur, in plaats van dat wij morgen terugkomen. Dat lijkt mij 
het meest realistische. 
 
De voorzitter: U mag altijd een ordevoorstel doen. Ik vraag of iedereen dan even blijft zitten. U doet 
een ordevoorstel en dat breng ik dan in stemming. Dat recht heeft u namelijk. 
Het kan echter alleen als wij nu met elkaar over de inhoud gaan hebben. De heer Van der Kaaij stelt 
voor om de agenda af te maken, tot 23.15 uur. Ik breng dat nu in stemming. Dat vraagt van u allen 
echter discipline. 
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik stel voor dat u deze motie dan in stemming brengt. 
 
De voorzitter: Precies, want dat is ook het verzoek geweest van iedereen. Ik breng de motie in 
stemming. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. Ik kan u uitleggen hoe het reglement 
van orde werkt. Een punt van orde dient altijd gehonoreerd te worden. Een punt van orde. 
Dank u wel, voorzitter. Het zal toch niet vandaag de dag zo zijn dat er nog behoefte is aan discussie, 
dat er schijnbaar nieuwe feiten zijn, dat er een belangrijk onderwerp via een motie in de raadszaal 
wordt neergelegd en dat u zult besluiten dat er geen discussie gevoerd gaat worden en geen debat. 
Wij zijn hier de gemeenteraad. Het gaat niet om een clubje dat een voorstel doordrukt? U kunt dat nie 
zomaar doen. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, ik heb net een ordevoorstel van uw collega in stemming 
gebracht. Hij zei dat wij dan uiterlijk 23.15 uur afronden. Daarvan hebben uw collega’s in meerderheid 
gezegd dat zij dat wilden. U zegt nu dat u een ander ordevoorstel hebt. Wat is dat ordevoorstel, want 
dan breng ik ook dat in stemming? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het voorstel van net was: breng de motie maar in 
stemming. Toen zei u: ja, dat gaan wij doen. 
 
De voorzitter: Nou, dat was ik net van plan. 
 
Frank van Liempdt: Dat kan toch niet? Je kunt toch niet zomaar zo’n belangrijk onderwerp zonder 
debat … 
 
De voorzitter: Wat is uw ordevoorstel? Dan kan ik dat in stemming brengen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Mag ik mijn voorstel even toelichten? Ik bedoelde dat er 
nog even een korte reactie zou komen van degenen die nog iets wilden zeggen. Want om iets meteen 
in stemming te brengen … Als je zegt: we gaan door tot 23.15 uur, dan is er ook ruimte om … 
 
De voorzitter: We hebben echter nog een ander onderwerp en een andere motie op de agenda. 
 
Cock van der Kaaij: Welke dan? 
 
De voorzitter: Van Maarssen 2000. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Die behoeft echter volgens mij maar twee minuten. Daarover 
hoeft niet te worden uitgeweid. Ik wil hem echter wel in stemming brengen. 
 
Cock van der Kaaij:: Betekent dit dan tot 23.10 uur voor dit onderwerp, mijnheer Druppers en tot 23.15 
uur voor uw deel? Zijn we dan klaar? Akkoord. 
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De voorzitter: Ik ben hier de voorzitter. Inderdaad. U wilt tot 23.15 uur vergaderen. Dan komt er nog 
een korte reactie, maar echt een korte, van degenen die dat willen. Daarna breng ik de motie in 
stemming. Om 23.10 uur breng ik de motie van Maarssen 2000 in stemming. Ja? Akkoord. 
Als niemand een reactie wenst te geven, kan ik de motie van Streekbelangen en CDA dan in 
stemming brengen? Akkoord. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond is tegen, met een 
stemverklaring. Er is absoluut niet geluisterd naar de input van de inwoners. Vandaar dat wij tegen 
stemmen. Wij hebben het gezegd en de meeste bewoners zeggen het: geen supermarkt. Er wordt 
gewoon geen gehoor aan gegeven. Deze motie is precies hetzelfde als in de werksessie. Het CDA 
heeft er niets mee gedaan. Niets. Daarom stemmen wij tegen. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring namens de fractie van Breukelen Beweegt. 
Ik vind het jammer dat de partijen die de motie indienen niet de kwaliteit tijdens de werksessie hebben 
laten zien om daar de boel te kantelen. 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen Natuurlijk! is tegen deze motie. 
Ook met een stemverklaring. Wij blijven wel bij ons standpunt uit de werksessie. Wij blijven dus tegen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De Groep Frank van Liempdt DVV wenst een 
stemverklaring af te leggen. Het is een trieste dag. Het debat in de raad is overleden. Gefeliciteerd 
aan de coalitie voor het dienen van de belangen van de projectontwikkelaar. Gefeliciteerd. Ik ben 
tegen deze motie. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Duurzaam Stichste Vecht legt ook een 
kleine stemverklaring af. Wij blijven van ganser harte hopen dat in het vervolg, hetzij in dit dossier, 
hetzij in andere dossiers, de participatie zowel intern als extern beter geregeld gaat worden. Verder 
zijn wij tegen deze motie. 
 
De raad aanvaardt de motie over de Schildershof, met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen, en 
met inachtneming van de afgelegde stemverklaringen. 
 
De voorzitter: Dan kom ik nu bij de motie van Maarssen 2000. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp dat eenieder in de afgelopen week uitgebreid kennis 
heeft kunnen nemen van de inhoud van mijn motie. De inhoud van mijn motie vraagt om het 
vaststellen van een verordening voor het instellen van de mogelijkheid van een raadsonderzoek door 
onze raad. Het mocht niet behandeld worden in de agenda. Ik doe het maar op deze manier. Ik heb er 
niet veel meer aan toe te voegen. Ik denk dat er al heel veel over gezegd is. Wat mij betreft hoeven 
anderen er ook niet veel over te zeggen. U bent de voorzitter, dus u bepaald wanneer er gestemd 
gaat worden. 
 
De voorzitter: Zullen wij dan inderdaad maar overgaan tot stemming en zullen wij dan bekijken of er 
nog een stemverklaring nodig is? Zullen wij dat zo afspreken? Dat lijkt mij verstandig. 
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Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Ik wil heel graag een korte reactie geven. D66 zal tegen de 
motie stemmen, maar vindt het wel heel jammer dat dit niet naar de werksessie gaat. Immers, wij 
hadden dit onderwerp graag willen bespreken. 
We zitten er zelfs over na te denken dat als dit niet naar de werksessie gaat, wij het VNG-model –
 zoals dat bestaat op dit vlak – misschien wel gaan neerleggen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Kunnen wij overgaan tot stemming? Akkoord. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn uiteraard voor, met een stemverklaring. 
U wilt dat wij hier met een goed gevoel de deur uitgaan. 
 
De voorzitter: Ik vrees dat dat niet gaat lukken. 
 
Ron Druppers: Dat wilde ik u dus net gaan vertellen. Dat gaat dus inderdaad wat ons betreft niet 
lukken. De laatste drie punten op de agenda zijn voor ons als fractie zodanig schokkend, dat wij ons in 
het kerstreces gaan beraden over het feit of wij nog willen meedoen aan het vergadermodel en of wij 
daar als fractie niet gewoon uit moeten stappen en dat wij het voortaan maar in de raad gaan doen. 
Dan hebben wij vanaf nu gewoon elke maand twee dagen raadsvergadering, omdat wij dan alles in de 
raad gaan bespreken. Ik vind het vanavond een beschamende vertoning. 
 
De raad verwerpt de motie van Maarssen 2000, met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen, en met 
inachtneming van de afgelegde stemverklaringen. 
 
- Sluiting. 
 
De voorzitter; Het is helaas niet zo gelopen als dat wij allemaal hadden gewild. Misschien moeten wij 
ook concluderen dat iedereen aan een reces toe is. Het is misschien ook een moment voor bezinning. 
Ik hoop dat wij in januari op een goede manier met elkaar van start kunnen gaan. 
Ondanks vanavond wens ik u allemaal toch goede feestdagen en een goed Nieuwjaar. En kom even 
tot rust. 
Ik sluit deze vergadering. 
 
 
 
(Einde van de vergadering om 23.17 uur). 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2013. 
 
 
 
De voorzitter,  De griffier, 
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