
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 29 en 30 september 2015, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
D66 Femke Goedendorp, Linda Hogeveen (30-9-2015 tot 22.00 

uur), Gerrit Phaff, Elmar de Ridder, Dick Verwoert (30-9-2015 
vanaf 20.20 uur) en Han Vreeken (30-9-2015 vanaf 20.15 
uur) 

VVD Pauline Bredt-Aler, Jeroen Willem Klomps, 
Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven en 
Elfride Zeldenrust 

CDA Dinno de Meer (vanaf 20.15 uur), Siem Scherpenzeel, 
Marnix Veldhuijzen en Hetty Veneklaas 

Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer (30-9-2015 vanaf 20.25 uur), 
Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 

Streekbelangen Rob Roos, Warner van Vossen (tot 20.00 uur) 
Maarssen 2000 Ron Druppers 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
PvdA Maarten van Dijk en Els Swerts (30-9-2015 vanaf 20.10 uur) 
GroenLinks Linda van Dort en Piet Paul 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ‘t Hof 
 
Wethouders 
D66 Pieter de Groene en Franko Živković-Laurenta 
VVD Eric Balemans (30-9-2015 afwezig) 
CDA Jaap Verkroost 
Streekbelangen Vital van der Horst 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
 
Afwezig 29 september 2015 
CDA Gera Helling (tot 20.00 uur) 
Streekbelangen Renie Vis en Warner van Vossen (vanaf 20.00 uur) 
Maarssen 2000 Harry Noltes en Gerry Rijsterborgh 
 
Afwezig 30 september 2015 
CDA Siem Scherpenzeel en Marnix Veldhuijzen 
Streekbelangen Renie Vis en Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers en Gerry Rijsterborgh 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de dames Helling, Rijsterborgh en Vis en 
de heer Noltes afwezig zijn. 
Hij stelt voor te benoemen in de benodigde commissie onderzoek geloofsbrieven de heer 
R. Druppers (voorzitter), mevrouw E. Zeldenrust (lid) en de heer F. de Ronde (lid). 
De raad stemt hiermee in. 
Hij doet mededeling van de gewijzigde indeling in de raadzaal. 



 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

a. de heer P. van Beek (contactpersoon vluchtelingen vanuit de Stichting Welzijn Stichtse 
Vecht) over vluchtelingen; 

b. mevrouw G. Goedendorp (namens geloofsgemeenschap Heilig Hartkerk uit Maarssen) over 
vluchtelingen; 

c. de heer W.J. Ubaghs (PVV Statenlid) over vluchtelingen; 
d. de heer S. Scheepstra over brugoprit Breukelen. 
Reactie burgemeester: 
Met de heer Scheepstra wordt, ambtelijk, een afspraak gemaakt. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

a. Het interpellatieverzoek van Lokaal Liberaal zal na de ingekomen stukken, als punt 7b 
worden tussen gevoegd; 

b. de motie van Lokaal Liberaal e.a. over de vm. Brandweergarage aan de Gaslaan in 
Maarssen wordt als punt 25 aan de agenda toegevoegd; 

c. Stichtse Vecht Beweegt vraagt de agendapunten 15, Bestemmingsplan Corridor, 1e 
herziening en 16, Preventie en handhavingsplan alcoholmatiging als bespreekpunten te 
agenderen; 

de motie van 10 partijen over de opvang van asielzoekers/vluchtelingen zal als punt 24 aan de 
agenda worden toegevoegd; 
het initiatiefvoorstel van Maarssen 2000 over de woonvisie wordt ingevoegd als agendapunt 
19b. 

 
4. Diverse benoemingen. 

a. Mevrouw L.J. van Dort is benoemd tot lid van het Presidium. 
b. De heren J.W.E. Klomps en C.J. van Nieuwenhoven zijn benoemd tot plaatsvervangend 

voorzitter van de commissies. 
c. De heer S. Scherpenzeel is benoemd tot tweede waarnemend voorzitter van de 

gemeenteraad. 
d. Mevrouw M. Wolfkamp is benoemd tot commissielid voor de fractie van GroenLinks. 
e. De heer D. de Meer is benoemd tot lid van de gemeenteraad voor de fractie van het CDA. 

 
Schorsing van 20.00 – 20.15 uur voor felicitaties. (De heer W. van Vossen verlaat de vergadering) 
 
5. Verantwoording burgemeester over noodopvang vluchtelingen. 

De burgemeester heeft mondeling verantwoording afgelegd. Veel waardering wordt 
uitgesproken voor alle vrijwilligers en professionals. Naar aanleiding van zijn verzoek laten de 
fracties van de PvdA, Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks, D66, CDA en Streekbelangen weten 
positief te staan ten aanzien van een eventueel volgend verzoek van het COA om noodopvang. 
Maarssen 2000 en de ChristenUnie-SGP sluiten zich hierbij aan met de aantekening dat een 
dergelijke noodopvang een enorme wissel trekt op de vrijwilligers en de gemeentelijke 
organisatie. VVD stelt zich terughoudend op ten opzichte van een nieuw verzoek. 

 
6. Besluitenlijst vergadering 30 juni en 1 juli 2015. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. a. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
 
 



 

b. Interpellatie Lokaal Liberaal over de voormalige brandweerkazerne aan de Gaslaan in 
Maarssen-dorp. 
Toezeggingen wethouder Van der Horst: 
1. het besluit om wel of niet te verkopen zal aan de raad worden voorgelegd; 
2. een eventuele nieuwe bestemming zal aan de raad worden voorgelegd; 
3. in de raadsconferentie van 14 oktober 2015 bespreken of en welke locaties binnen de 

vastgoedportefeuille in aanmerking zouden kunnen komen voor sociale woningbouw. 
 
8. Ingekomen stukken en mededelingen. 

PvdA vraagt om een afschrift van de beantwoording van de brieven C-04 (ingekomen stukken 
juli 2015) en C-06 (ingekomen stukken augustus 2015). 
Stichtse Vecht Beweegt vraagt om een afschrift van de beantwoording van de brieven C-04,  
C-05 en C-06. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot C-06 (Belangenvereniging 
Bethunepolder)? 
Kan brief A-05 (september 2015) over luchtvervuiling door open haard hout geagendeerd 
worden voor een commissievergadering? 
 
Toezegging van de burgemeester: 
De gevraagde afschriften zullen worden verstrekt. 
Toezegging wethouder Koops: 
Zodra er meer bekend is over de Bethunepolder zal de raad middels een RIB worden 
geïnformeerd. 
Toezegging wethouder Verkroost: 
Het onderwerp luchtvervuiling door open haard hout zal voor een informatieve 
commissievergadering worden voorbereid. 
 
Overigens ongewijzigd vastgesteld. 

 
Hamerstukken 
 
9. Jaarrekening en begroting Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 

Conform vastgesteld. 
 
10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRU. 

Conform vastgesteld. 
 
11. Uitvoering 100 dagen brief. 

Conform vastgesteld. 
 
12. Grondprijzenbrief. 

Conform vastgesteld. 
 

13. Beschikbaar stellen van een krediet voor de Cultuurhistorische Waardenkaart. 
Conform vastgesteld. 
 

14. Ontwerp bebouwde kom Boswet. 
Conform vastgesteld. 
 

17. Opheffen kaderwerkgroep Sociaal Domein. 
Conform vastgesteld. 
 
 



 

18. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 Conform vastgesteld. 
 
Bespreekstukken 
 
15. Bestemmingsplan Corridor, 1e herziening. 

Stichtse Vecht Beweegt dient een amendement in. 
Punt A uit het amendement wordt door het college ontraden en punt B overgenomen. 

 
Schorsing 22.15 – 22.20 uur. 
 

College neemt voorstel terug. Wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van de 
commissie Fysiek Domein (6 oktober 2015). Discussiepunt is de reclamemast. 

 
16. Preventie en handhavingsplan alcoholmatiging. 

Toezegging wethouder Verkroost. 
De raad zal continue worden geïnformeerd over de voortgang van dit proces. 
Is, unaniem, conform vastgesteld. 

 
19. a. Bestemmingsplan Zwanenburg. 

Discussie gaat over het ontbreken van sociale woningbouw in dit plan. 
 
De voorzitter schorst om 23.30 uur de vergadering tot woensdag 30 september 2015, 19.30 uur. 
 
Heropening van de vergadering op woensdag 30 september 2015, om 19.30 uur. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat de dames Rijsterborgh en Vis en de heren 
Druppers, Scherpenzeel, Veldhuijzen en Van Vossen afwezig zijn. 
De dames Kox en Swerts en de heren Verwoert en Vreeken komen later. 
 
Toezegging burgemeester: 
Naar aanleiding van een verzoek van Lokaal Liberaal om informatie over de verkoop van de 
voormalige brandweerkazerne in Maarssen-dorp, de raad de gewenste informatie toesturen. 
 
19. a. Bestemmingsplan Zwanenburg. 

Conform vastgesteld met 19 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. (tegen: fracties van PvdA, 
GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 

 
b. Initiatiefvoorstel Maarssen 2000 Woonvisie Stichtse Vecht. 

Is, unaniem, conform vastgesteld. Uitvoering komt terug in de commissie. 
 
20. Afvalvisie Stichtse Vecht 2016 - 2022. 

Is, unaniem, conform vastgesteld. 
 

Toezeggingen wethouder Verkroost: 
1. De uitwerking van de Afvalvisie wordt teruggekoppeld aan de raad, waarbij de suggestie 

van Lokaal Liberaal voor het delen van diverse containers met buren wordt meegenomen. 
2. Realisatie nieuw afvalscheidingsstation komt in de raad, waarbij de suggestie van de PvdA 

voor het terrein van Schoehuijs in Breukelen wordt meegenomen. 
 
Schorsing 20.30 – 20.40 uur voor herstel van het wifi-signaal. 
 



 

21. Dorpsvisie Tienhoven c.a. 
De fracties van VVD, D66, CDA, Streekbelangen, Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, PvdA, 
Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt dienen een gezamenlijk amendement in. Dit 
amendement is aangenomen met 23 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. (tegen: de fractie van 
Lokaal Liberaal. Overige fracties vóór.) 

 
Voorstel is, unaniem, conform vastgesteld. 

 
22. GVVP, deel B, Nota Parkeernormen. 
 De fractie van de VVD dient een amendement in en de fractie van Maarssen 2000 dient een 

amendement in. 
 Het amendement van de VVD is met 20 stemmen vóór en 7 stemmen tegen aangenomen. 

(tegen: de fracties van D66 en Streekbelangen. Overige fracties vóór.) 
 
 Het amendement van Maarssen 2000 is unaniem aangenomen. 
 
 Voorstel is, unaniem, conform vastgesteld. 
 
23. Beleidsnota Recreatie & Toerisme. 
 De fracties van Lokaal Liberaal en GroenLinks dienen een gezamenlijke motie in. 
 De motie is verworpen met 20 stemmen tegen en 7 stemmen vóór. (vóór: de fracties van Lokaal 

Liberaal, GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen.) 
 

 Voorstel is, unaniem, conform vastgesteld. 
 

Toezegging wethouder De Groene: 
De vragen van de fractie van Lokaal Liberaal over kadegelden zullen worden beantwoord vóór 
de begrotingsvergadering. Extra informatie met betrekking tot dit punt zal ook vóór de 
begrotingsvergadering worden toegezonden. 

 
24. Motie van 10 partijen over opvang van asielzoekers / vluchtelingen. 
 De fracties van D66, VVD, CDA, Streekbelangen, Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, PvdA, 

GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt hebben een gezamenlijke motie 
ingediend over tijdelijke opvang van asielzoekers / vluchtelingen. De fractie van lokaal Liberaal 
heeft afzonderlijk een motie ingediend over de opvang van asielzoekers voor langere tijd dan 
3 x 24 uur. 

 
Schorsing van 22.00 – 22.25 uur. 
 
Schorsing van 23.05 – 23.15 uur. 
 

Motie van de 10 partijen is aangenomen met 22 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. (tegen: de 
fractie van Lokaal Liberaal. Overige fracties vóór.) 

 
De motie van Lokaal Liberaal is, na hoofdelijke stemming, verworpen met 18 stemmen tegen en 
8 stemmen vóór. (vóór de fracties en Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 en drie leden van de 
fractie van de VVD. Tegen: fracties van D66, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, PvdA, 
GroenLinks, Het Vechtse Verbond, Stichtse Vecht Beweegt en twee leden van de VVD) 

 



 

25. Motie Lokaal Liberaal e.a. over de voormalige brandweergarage aan de Gaslaan in 
Maarssen-dorp. 
De fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en 
Stichtse Vecht Beweegt dienen een gezamenlijke motie in. 
 
Na hoofdelijke stemming staken de stemmen; 13 stemmen vóór en 13 stemmen tegen. 
Deze motie zal voor de volgende raadsvergadering, 3 november 2015, opnieuw worden 
geagendeerd. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 
 
 
 
3 november 2015 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
5-10-2015 
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