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1 Ingekomen zienswijzen  
 

Deel D van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 (Nota auto- vracht- en 
landbouwverkeer) heeft van donderdag 23 februari tot en met donderdag 6 april 2017 ter visie gele-
gen. De kennisgeving van de ter inzage legging van het deel D is toegezonden naar alle georgani-
seerde bewonersgroepen en een groot aantal belangenorganisaties. Voorts is de ter visielegging 
gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
Gedurende de inspraakperiode zijn drie inloopavonden georganiseerd. Deze inloopavonden vonden 
plaats op: 

• 8 maart 2017 in ’t Web te Loenen aan de Vecht voor de kernen Nigtevecht, Vreeland, Loe-
nersloot, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis 

• 16 maart 2017 in de Open Hof te Maarssen voor de kernen Maarssenbroek, Maarssen-Dorp, 
Zuilen en Tienhoven/Molenpolder. 

• 23 maart 2017 in Boom en Bosch te Breukelen voor de kernen Breukelen, Kockengen en 
Nieuwer Ter Aa 
 

De inloopavonden waren druk bezocht. De daar ingediende vragen- en opmerkingen formulieren zijn 
beschouwd als zienswijzen op nota D. 
 
Inclusief de hierboven genoemde vragen en opmerkingen zijn binnen de termijn van de ter visie leg-
ging 156 zienswijzen binnengekomen van 57 verschillende indieners. Daarnaast zijn op de inloop-
avonden mondelinge opmerkingen gemaakt. Meestal zijn die opmerkingen ook verwoord in schrifte-
lijke reacties. Waar dit niet het geval is, zijn die opmerkingen in de nota zienswijzen alsnog opgeno-
men onder de noemer “mondelinge reacties”. 
 
De zienswijzen zijn in hoofdstuk 2 samengevat weergegeven. In dit hoofdstuk worden tevens de re-
acties behandeld. 
 
De zienswijzen zijn in alfabetische volgorde afkomstig van de volgende personen, belangengroepen 
en/of instellingen: 
De heer G.A. Barnstijn, Bewoners van het Zandpad tussen Kraaienest en Geesberge, Bewoners-
commissie Nieuwersluis Bestaat, de heer N.P.A. Bos, mevrouw I Bronckhorst, Cumela Nederland, 
fam. Van Dijk, mevrouw W Doornenbal-Stam, Dorpsraad Loenersloot, Fa. B.G. de Haan en Zonen, 
Fietsersbond afdeling Stichtse Vecht, de heer van der Gaag, de heer P.X. van Gent, de heer M. Hal-
ma, de heer en mevrouw den Hartog, mevrouw L. Hobo, Hoveniersbedrijf Gerhard Degenkamp, van 
Heusden Watersport BV, mevrouw M. Jansen-Wösten, fam. Kramer, de heer P.R. Kroon, de heer 
A.C. de Lange, LTO Noord, Maatschap M.L.A. van Zuijlen, Machineverhuur H. Spruijt B.V., de heer 
M. Messer, de heer P. Noorman, de heer Nusselder, Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, de heer 
H. Peek, de heer R. de Pijper, mevrouw N.P.A. Recter-Vermeulen, de heer A.G. Rietveld, firma P 
Rodenburg, de heer HW.G. van Schaik, fam. Schulp, de heer J. van Schuppen, de heer E. Schuur-
man, de heer T.J.M. Segers, fam. Sturkenboom, V.O.F. Kool, de heer K. van der Vaart, Vechtplas-
sencommissie, de heer H. Verleun, de heer A.M. van Vliet, Walles Living, wijkcomité Breukelen St 
Pieters,  Wijkcommissie Antilopespoor, Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen, Winkeliers-
vereninging Breukelen, de heer T. Witteman, de heer D.B. van Woudenbergh, fam Zagt (Nieuwer-
sluis), gebr. Zagt (Kockengen), de heer C. Zagt (Oukoop) en de heer M.C.M. van Zuijlen. 

 
 
Vanwege privacybepalingen zijn de zienswijzen in hoofdstuk 2 verder geanonimiseerd.  

GVVP Stichtse Vecht 2013 reactienota zienswijzen op deel D                   april 2017                      6 
 



2 Zienswijzen en beantwoording 
 
 
 
2.1 zienswijze 1.1 

 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst op de overlast van touringcars die passagiers naar en van de cruiseschepen aan de 
meerplaats in Breukelen Noord vervoeren. Indiener stelt dat de gemeente geen enkel belang heeft bij 
deze passagierstransfers. 
 
Beoordeling: 
Anders dan indiener stelt, heeft de gemeente Stichtse Vecht wel degelijk belang bij het aandoen van 
de meerplaats in Breukelen Noord door cruiseschepen, met name wanneer het gaat om combinatie 
vaar- fietstochten. In de combinatie vaar- bustocht worden meestal ook andere toeristische bestem-
mingen binnen de gemeente aangedaan. Het mag echter niet zo zijn dat de bussen hierbij voor over-
last in de omgeving zorgen. Voorgesteld wordt hierover met de sector afspraken te maken. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met de sector afspraken maken teneinde de overlast van passagierstrans-
fers naar de cruiseschepen aan de meerplaats in Breukelen Noord tot een 
minimum te beperken. 

 
 
 
2.2 zienswijze 1.2 
 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid op de kruising Vrijheidslaan- Heycoplaan en 
vraagt waarom aan de bevoorrading van de Jumbo geen lengtebeperking wordt voorgesteld. 
 
Beoordeling: 
De door de indiener vermelde problemen bij de kruising Vrijheidslaan- Heycoplaan zijn bekend. Bij 
groot onderhoud zal worden bezien hoe de situatie hier het beste verbeterd kan worden. Zolang  
supermarkten als Jumbo, AH en Aldi via een landelijke keten worden bevoorraad, is het opleggen 
van een lengtebeperking bij deze supermarkten geen haalbare zaak  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bij groot onderhoud de geschetste problemen op de kruising Vrijheidslaan- 
Heycoplaan zo veel mogelijk weghalen.  
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2.3 zienswijze 1.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor een verbod in te stellen vanuit de richting Maarssen om in Breukelen vanaf de 
Straatweg de Stationsstraat en Nassaustraat in te rijden. Indiener stelt dat dit linksafslaand verkeer 
zeer veel verkeer- en milieuhinder veroorzaakt. 
 
Beoordeling: 
Het door de indieners geschetste probleem wordt onderkend, al moet wel worden opgemerkt dat 
deze linksaffers van het tegemoet komende verkeer meestal wel voorrang krijgen. Voorgesteld wordt 
het onderzoek naar een linksafverbod te betrekken bij het haalbaarheidsonderzoek naar de verbete-
ring van de doorstroming op de straatweg ter hoogte van de Dannegracht (projectnummer 26). 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bij projectnummer 26 (haalbaarheidsonderzoek doorstroming Straatweg) 
de optie linksafverbod naar Stationsweg en Nassaustraat betrekken. 

 
 

2.4 zienswijze 1.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor om gedurende bepaalde tijden op de dag op de Straatweg in Breukelen een stop-
verbod in te stellen. 
 
Beoordeling: 
Het is inderdaad ongewenst dat tijdens de spits op de Straatweg op bepaalde wegvakken laad- en 
loswerkzaamheden plaats vinden. Ter plaatse staan al heel veel borden. De vraag is dan ook of nog 
meer borden, zeker als daarbij venstertijden worden aangegeven, de aandacht niet te veel afleiden. 
Voorgesteld wordt dan ook in eerste instantie met de langs de Straatweg gevestigde bedrijven af-
spraken te maken over het laden en lossen buiten de spits. Naast het voormalige pand van de Rabo-
bank aan de Straatweg ligt een laad- en losplaats. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met de langs de Straatweg gevestigde bedrijven afspraken maken over het 
laden en lossen buiten de spits. 

 
2.5 zienswijze 1.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt aandacht voor vrachtverkeer dat tegen de richting vanaf de Kerkbrink de Straatweg in 
Breukelen oprijdt. 
Beoordeling: 
Het door de indiener geschetste probleem wordt onderkend. Als maatregel hiertegen wordt reeds een 
lengtebeperking op de Kerkbrink voorgesteld en aanscherping van de handhaving ter zake. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing  

Actie Aanscherpen handhaving m.b.t. overtredingen op de Kerkbrink. 
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2.6 zienswijze 1.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor om gedurende bepaalde tijden de kruising Brugoprit- Engel de Ruijterstraat in 
Breukelen af te sluiten voor het verkeer richting de J.E. Boutstraat, om sluipverkeer tegen te gaan. 
 
Beoordeling: 
Het probleem van sluipverkeer door de J.E. Boutstraat is (niet meer) zo groot dat deze maatregel 
wordt gerechtvaardigd. Door deze maatregel zal de toegankelijkheid van het bedrijventerrein Poeldijk 
sterk worden benadeeld en leidt indirect tot meer opstoppingen op de Straatweg, omdat het verkeer 
met bestemming de Poel dan daar linksaf moet slaan. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.7 zienswijze 1.7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor het te verbieden vanaf de Markt te Breukelen de uitrit ter hoogte van de J.E. Bout-
straat te gebruiken. 
 
Beoordeling: 
De dubbele uitrit leidt tot ontlasting van de aansluiting ter hoogte van de ING-bank. Er doen zich bij 
de uitrit ter hoogte van de J.E. Boutstraat geen noemenswaardige problemen voor, die een verbod op 
het gebruik van deze uitrit rechtvaardigen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.8 zienswijze 1.8 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt aandacht voor het parkeren van (grote) bedrijfswagens in de wijken. 
 
Beoordeling: 
Deze problematiek is behandeld in deel B van het GVVP, de nota parkeren en stallen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.9 zienswijze 1.9 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat van landbouwverkeer geen sprake meer is en dat het qua omvang en gebruik 
nu veel meer gaat om “ongekentekende voertuigen”. Hij beklaagt zich erover dat de anonimiteit door 
het ontbreken van het kenteken leidt tot ongewenst gedrag door de bestuurders. 
 
Beoordeling: 
Helaas heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel om landbouwvoertuigen te verplichten een kente-
ken te voeren op 13 december 2016 met 69 stemmen voor en 71 stemmen tegen verworpen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.10 zienswijze 1.10 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat het fietspad langs het ARK in Breukelen Noord te pas en te onpas wordt gebruikt 
door voertuigen die daar niets hebben te zoeken. 
 
Beoordeling: 
Over het betreffende pad mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. De politie zal worden gevraagd 
hier handhavend op te treden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Politie verzoeken handhavend op te treden tegen oneigenlijk gebruik van 
het fietspad langs het ARK in Breukelen Noord. 

 
 

2.11 zienswijze 1.11 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt wie alle voorstellen gaat handhaven. 
 
Beoordeling: 
Met name bij de langs het Zandpad voorgestelde maatregelen wordt gedacht aan handhaving mid-
dels camerabewaking, uitgelezen door de Boa’s. Dit geeft de politie meer lucht om op andere facet-
ten te handhaven. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.12 zienswijze 2.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt waarom de maximale werkdagintensiteit voor de Rijksstraatweg in Nieuwersluis op 
11.000 mvtgn/ etmaal is vastgesteld en dat het in de weekenden vaak drukker is. Verder gaat indie-
ner ervan uit dat de maximumintensiteit voor het Zandpad geldt voor het gehele traject. 
 
Beoordeling: 
Deze maximum intensiteit is door de raad bij vaststelling van deel A in oktober 2013 bepaald. Uit 
gegevens van de provincie blijkt dat het in de weekenden overdag (buiten de spits) soms wel drukker 
is, maar dat de etmaalintensiteit dan zelfs op zeer mooie dagen lager uit valt. Zie t.a.v. de hoogte van 
het maximum verder de beoordeling van zienswijze 2.4. 
De maximum intensiteit voor het Zandpad is bepaald voor het drukste gedeelte, namelijk het wegvak 
tussen de Nieuweweg en de Laan van Gunterstein. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.13 zienswijze 2.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener gaat ervan uit dat de beleidsuitgangspunten voor vrachtverkeer ook gelden voor het land-
bouwverkeer. 
 
Beoordeling: 
De basisgedachte, dat het verkeer niet mag leiden tot onveilige situaties en buitensporig groot onder-
houd geldt voor beide categorieën. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.14 zienswijze 2.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist de Mijdensedijk in de opsomming en vindt de verwijzing naar de trajectaanpak te ma-
ger. Verder wijst de indiener op de problemenrond het parkeren bij het zwembad. 
 
Beoordeling: 
De provincie is beheerder van de Rijksstraatweg in Nieuwersluis. Met de provincie wordt intensief 
overlegd om de wensen van indiener zo goed mogelijk te vervullen.  
De problematiek rond de Mijdensedijk is verwoord in deel C van het GVVP (nota langzaam verkeer). 
Ter uitvoering daarvan zal deze weg in 2017 als fietsstraat worden ingericht. 
Om de problemen bij het zwembad op te lossen zijn hier recentelijk stopverboden ingesteld. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.15 zienswijze 2.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat de maximum intensiteit voor de Rijksstraatweg in Nieuwersluis in de tekst in 
paragraaf 4.2.1 is gesteld op 6.500 mtvtgn/ etmaal en in de tabel op 11.000. Verder stelt indiener dat 
er daar meestal harder wordt gereden dan 30 km/uur. 
 
Beoordeling: 
De maximum intensiteit in de tabel is correct en in overeenstemming met deel A van het GVVP. De 
intensiteit in de tekst klopt derhalve niet en zal worden aangepast. 
Door het verhogen van de drempel bij de kom aan de noordzijde van Nieuwersluis wordt beoogd om 
de aanrijdsnelheid vanuit die richting te verlagen.  
 
Aanpassing auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In de tekst van paragraaf 4.2.1 de maximumintensiteit voor de Rijksstraatweg 

stellen op 11.000 mtvtgn/ etmaal. 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Tekst aanpassen 

 
2.16 zienswijze 2.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener noemt een groot aantal zaken, die naar zijn mening in de tabellen ontbreken en derhalve 
moeten worden toegevoegd. 
 
Beoordeling: 
In de tabellen met knelpunten t.a.v. doorstroming en bereikbaarheid gaat het met name om de door-
stroming op doorgaande wegen met een belangrijke ontsluitingsfunctie. Deze tabellen gelden ook 
voornamelijk voor het auto- vracht- en landbouwverkeer. Veel door de indiener genoemde zaken, 
zoals zebra’s en Mijdensedijk, hebben betrekking op het langzaam verkeer. Deze knelpunten met 
oplossingen zijn terug te vinden in deel C van het GVVP.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.17 zienswijze 2.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt het geen goed idee om de Scheendijk via Nieuwersluis te verwijzen. 
 
Beoordeling: 
De bewegwijzering naar de Scheendijk voor normale voertuigen blijft gewoon via de Brugstraat in 
Breukelen lopen. Deze route is ongeschikt voor langere voertuigen. Gebleken is dat het ontbreken 
van een bewegwijzering voor deze voertuigen een omissie is. Dit wordt met de beoogde uitbreiding 
verbeterd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

GVVP Stichtse Vecht 2013 reactienota zienswijzen op deel D                   april 2017                      12 
 



2.18 zienswijze 3.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in het GVVP deel D aandacht voor het vrachtverkeer op Oud Over. Met name in de 
bocht ter hoogte van de Glashut, komen lange vrachtauto’s klem te zitten. Indiener vraagt onder wel-
ke criteria vergunningen worden verleend om de weg in te rijden en hoe de toelatingscriteria worden 
gecontroleerd.  
 
Beoordeling: 
Voor Oud Over geldt een (bestaande) breedtebeperking van 2.2 m en een inrijverbod voor auto’s en 
motoren m.u.v. aantoonbare bestemming. Lange vrachtauto’s zijn over het algemeen breder dan 2.2 
meter. Deze mogen hier dus nu al niet rijden. Gebleken is dat nauwelijks ontheffingen worden aan-
gevraagd om met bredere voertuigen dan 2.2. m. over Oud Over te rijden. Bezien zal worden hoe de 
handhaving en vergunningverlening hier kan worden aangescherpt en bezien of hier, in verband met 
de scherpe onoverzichtelijke bochten een extra lengtebeperking opgelegd kan/ moet worden. Vanuit 
de richting Boslaan geldt nu overigens reeds een inrijverbod voor vrachtwagens. 
De suggestie van de indiener om paaltjes te plaatsen met een sleutel voor vergunninghouders en/of 
ontheffinghouders wordt om praktische en onderhoudstechnische redenen niet overgenomen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bezien hoe de handhaving en vergunningverlening op Oud Over kan wor-
den aangescherpt en bezien of hier, in verband met de scherpe onoverzich-
telijke bochten een extra lengtebeperking opgelegd kan/ moet worden. Op 
de Boslaan een herhalingsbord plaatsen verboden voor vrachtwagens. 

 
 
 

2.19 zienswijze 3.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst op het gedrag van wielrenners op Oud Over, met name in de scherpe onoverzichtelijke 
bochten en stelt vragen over het onderhoud van de weg. 
 
Beoordeling: 
De problematiek rond wielrenners is uitgebreid besproken in deel C van het GVVP (nota langzaam 
verkeer). Recentelijk zijn de daarin vermelde gedragsborden voor wielrenners geplaatst. In 2017 zal 
Oud Over worden ingericht als fietsstraat, waarmee ook het onderhoudsprobleem wordt aangepakt. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.20 zienswijze 4.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat de Safariweg, door de herinrichting van het gebied rond winkelcentrum Bisonspoor 
(minder verkeer over de binnenring) drukker zal worden. Indiener stelt voor de voetgangersoversteek 
beter zichtbaar te maken en te voorzien van knipperlichten, de 30 km-zone eerder te laten ingaan en 
de aansluiting met Antilopespoor gelijkwaardig te maken. 
 
Beoordeling: 
De suggesties van de indiener zullen worden meegenomen bij de verdere planontwikkeling van 
Bisonspoor, waarbij kan worden opgemerkt dat het eerder ingaan van de 30 km-zone al is vastge-
steld in deel A van het GVVP (categorisering wegen). 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bij planontwikkeling Bisonspoor aandacht voor verbetering over-
steekbaarheid voetgangersoversteek vanuit Antilopespoor en bezien 
of de kruising Antilopespoor- Safariweg gelijkwaardig kan worden. 

 
2.21 zienswijze 4.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat in de “bloemkoolwijken” van Maarssenbroek regelmatig bussen en vrachtauto’s 
vast lopen en schade aanbrengen aan stoeprand en groen. 
 
Beoordeling: 
Het door de indiener geschetste probleem wordt onderkend. Bezien zal worden dit, bijv. middels 
plaatsing van waarschuwings- en/of verbodsborden, kan worden verbeterd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bezien in hoeverre vracht- en landbouwverkeer in verschillende bloem-
koolwijken in Maarssenbroek kan worden geweerd. 

 
 

2.22 zienswijze 4.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat de komst van Lidl en Wahwollie heeft geleid tot een enorme toename van het 
verkeer op de Maarssenbroeksedijk/ Kometenweg/ Nijverheidsweg. Een gebrek aan parkeerplaatsen 
leidt er regelmatig toe dat het hier regelmatig vast loopt. 
 
Beoordeling: 
Het door de indiener geschetste probleem wordt onderkend. Met de betrokken ondernemers zal in 
overleg worden getreden hoe de situatie hier verbeterd kan worden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met Lidl en Wahwollie in overleg treden hoe de situatie op Maarssenbroek-
sedijk/ Kometenweg/ Nijverheidsweg verbeterd kan worden. 
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2.23 zienswijze 5.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat bij verdere groei van de wijk Zogwetering en Dichters en Lanen, bijv. door bebou-
wing van de rioolwaterzuivering en afvalstoffendepot, een nieuwe ontsluitingsweg in zuidelijke rich-
ting noodzakelijk maakt 
 
Beoordeling: 
Bij een eventuele planontwikkeling van bovengenoemd gebied zal een uitgebreide verkeersstudie 
worden uitgevoerd naar de effecten. Opgemerkt moet worden dat de huidige bestemming ook veel 
verkeer oplevert (bijv. van en naar het afvalstoffendepot). Dit verkeer raken wij dan weer kwijt. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bij eventuele planontwikkeling van de rioolwaterzuivering/ afvalstoffendepot 
uitgebreid verkeersonderzoek laten uitvoeren naar de effecten op het aan-
sluitende wegennet. 

 
 
 

2.24 zienswijze 5.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat de Driehoekslaan en Dr. Plesmanlaan in Maarssen in de huidige vormgeving 
niet geschikt zijn om het extra verkeer op te vangen. Indiener gaat het hierbij vooral om de verkeers-
veiligheidsaspecten en bepleit een scheiding van langzaam- en snelverkeer, bijv. zoals op de Huis 
ten Boschstraat. 
 
Beoordeling: 
In deel D is aangegeven dat aanvullende maatregelen gewenst/ noodzakelijk zijn om het verkeer 
over de Driehoekslaan en Dr. Plesmanlaan veilig te laten verlopen, met behoud van de doorstroming. 
Dit laatste geldt met name voor de situatie ter hoogte van het winkelcentrum Plesmanlaan. Met de 
betrokken bewonersgroepen zullen deze voorstellen verder worden uitgewerkt.  
Conform actiepunt 33 uit de nota van zienswijzen op deel C van het  GVVP zal  binnen wijkcommis-
sie Zogwetering, Dichters en Lanen worden gepeild of er draagvlak is om de fietswerende voorzie-
ning in Peerlenburgh en/of Oosterbosch op te heffen. Daarmee ontstaat namelijk een “eigen” fietsrou-
te parallel aan de route Driehoekslaan- Dr. Plesmanlaan.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met de bewonerscommissie(s) plannen uitwerken voor verbetering van de 
verkeersveiligheid op de Driehoekslaan- Dr. Plesmanlaan. Daarbij actie-
punt 33 uit nota zienswijzen deel C van het GVVP betrekken. 
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2.25 zienswijze 5.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat de bewoners van Maarssen-Noord ernstig worden benadeeld bij een spitsafsluiting 
van het Zandpad en vindt dat zij daarvoor een ontheffing moeten krijgen. Als alternatief stelt de indie-
ner dat er een nieuwe Vechtbrug moet komen vanaf het Zandpad naar de Straatweg. 
 
Beoordeling: 
Conform de uitgangspunten van het GVVP heeft het Zandpad geen functie voor het interlokale ver-
keer. Dit verkeer wordt in ieder geval niet gefaciliteerd. Bewoners vanuit Maarssen Noord worden 
geacht via de reguliere route N230-A2 of Straatweg richting Breukelen te rijden. Een ontheffingsrege-
ling zou hiermee in strijd zijn. 
Voor de voorgenomen spitsafsluiting van het Zandpad dient een verkeersbesluit te worden genomen. 
Hiervoor zal een uitgebreid (extra) inspraaktraject worden gevolgd. In de aanloop naar het verkeers-
besluit zal tevens een herkomst en bestemmingsonderzoek worden uitgevoerd. Hiermee wordt ook 
inzichtelijk hoeveel bewoners uit Maarssen Noord in de ochtendspits via het Zandpad naar Breukelen 
rijden en om hoeveel “”gedupeerden” het dan feitelijk gaat. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.26 zienswijze 6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener beklaagd zich erover dat op de Westbroekse Binnenweg bij de ingang Maarseveenseplas-
sen aan beide zijden van de weg op de fietsstrook wordt geparkeerd, waardoor er voor zijn grote 
landbouwmachine geen ruimte meer aanwezig is, zeker wanneer er ook tegenliggers komen. 
 
Beoordeling: 
Op de fietsstroken langs de Westbroekse Binnenweg is het fietssymbool aangebracht. Dit houdt in 
dat daarop niet mag worden geparkeerd. Handhaving is noodzakelijk, aangezien door het illegaal 
parkeren ook de bereikbaarheid voor de hulpverleningsvoertuigen in gevaar komt. Bezien zal worden 
of het noodzakelijk is het aantal fietssymbolen uit te breiden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Handhaving op parkeren fietsstroken Westbroekse Binnenweg aanscher-
pen. Bezien of uitbreiding van het aantal fietssymbolen noodzakelijk is. 
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2.27 zienswijze 7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst erop dat bij de verkeerslichten bij de Termeerbrug bij grote regelmaat door rood wordt 
gereden.  
 
Beoordeling: 
Het rijden door rood veroorzaakt zeer gevaarlijke situaties. De vraag is of de verkeerlichten hier ook 
nog echt noodzakelijk zijn.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Onderzoeken of de verkeerslichten bij de Termeerbrug (westzijde) gehand-
haafd moeten blijven. 

 
 

2.28 zienswijze 8 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener klaagt erover dat auto’s op het voetpad parkeren. 
 
Beoordeling: 
Door de indiener wordt geen specifieke plaats aangeven, maar waarschijnlijk gaat het hier om de 
Parkweg. Op parkeren op het trottoir kan en moet gehandhaafd worden, zeker als door het gepar-
keerde voertuig de voetgangers en/of fietsers worden gehinderd. In deel C van het GVVP is aange-
geven dat op doorgaande trottoirs een obstakelvrije ruimte aanwezig moet zijn van minimaal1,50 m. 
breedte.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Handhaven op parkeren op trottoirs. 

 
 
 

2.29 zienswijze 9 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op bij regelmaat putdeksels onder het wegvlak niveau zakken, waardoor hinder ont-
staat voor de omgeving. 
 
Beoordeling: 
Klacht betreft onderhoud en beheer 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Putdeksels die te ver zijn weggezakt ophalen. 
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2.30 zienswijze 10 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat kritisch gekeken moet worden naar de hoeveelheid verkeersborden of anders 
handhaven. 
 
Beoordeling: 
Uit de stelling van de indiener kan worden opgemaakt dat hij vind dat er op bepaalde verbodsborden 
niet wordt gehandhaafd en dat deze dan net zo goed weggehaald kunnen worden. Indiener heeft met 
deze stelling wel een punt. Het verkeersbesluit dat het betreffende verbod aangeeft is er in het verle-
den niet voor niets genomen. Het blijft dan ook zaak dit te handhaven 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met politie en Boa’s in overleg treden hoe meer en beter op verkeersbe-
sluiten gehandhaafd kan worden. 

 
 

2.31 zienswijze 11 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat op de Binnenweg veel te hard wordt gereden, dat er bij grote regelmaat wordt inge-
haald en dat (vooral ook ’s nachts) veel landbouwverkeer over de weg rijdt, dat hier niet mag komen. 
Indiener verzoekt langs de Binnenweg smiley’s te plaatsen. 
 
Beoordeling: 
Helaas wordt op de Binnenweg inderdaad harder gereden dan is toegestaan. De V85 bedraagt hier 
52 km/uur, terwijl slechts 30 km/uur is toegestaan. Aangezien de weg ook niet voldoende als 30 km-
uur weg is ingericht, zal de politie hier ook niet handhaven. Voor het verder terugbrengen van de 
snelheid zijn aanvullende snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk, die echter worden tegen-
gehouden door de VRU (brandweer). De brandweer wil niet dat de uitruktijd nog meer gaat toene-
men. Om uit deze impasse te geraken loopt het wellicht de moeite toch weer met de VRU in overleg 
te gaan over het plaatsen van enkele verkeersnietjes, zoals ook met succes voor de zebra in de Huis 
ten Boschstraat zijn aangebracht. Deze verkeersnietjes belemmeren de tankautospuiten niet. 
Het verzoek om smiley’s te plaatsen zal worden ingewilligd. Het betreft dan geen permanente opstel-
ling maar een cyclus van max. 4 weken. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie In overleg treden met de VRU voor het aanbrengen van verkeersnietjes 
op de Binnenweg. 
Langs de Binnenweg smiley’s plaatsen. 
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2.32 zienswijze 12 
Samenvatting zienswijze: 
De zienswijze is vrijwel identiek als zienswijze 11. Indiener noemt hierbij ook nog de ondervonden 
geluidsoverlast en stelt voor flitspalen te plaatsen, drempels aan te leggen en plantenbakken te 
plaatsen. Als alternatief stelt de indiener dan maar weer 50 km/uur in te voeren, opdat dan wel ge-
handhaafd wordt. Indiener twijfelt aan het nut van smiley’s. 
  
Beoordeling: 
Zie voor basisbeoordeling bij zienswijze 11. Flitspalen zijn uitgesloten en kunnen alleen worden toe-
gepast wanneer sprake is van meer dan 7 verkeerslachtoffers per jaar. Gelukkig is daar hiervan geen 
sprake.  
De (cynische) opmerking om dan maar weer een maximum snelheid van 50 km/uur in te voeren 
wordt sterk afgeraden. In de praktijk rijdt men 10 km harder dan is toegestaan. Dat zou gaan beteke-
nen dat de V85 op de Binnenweg van 52 naar minstens 60 km/uur gaat. De inzet zou moeten zijn om 
de V85 terug te brengen naar ca 42 km/uur. Dit lijkt, mede gelet op de belangen van de brandweer, 
het meest haalbare.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Zie zienswijze 11 

 
 
 

2.33 zienswijze 13 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt dat het verkeer en het landbouw- en vrachtverkeer in het bijzonder, in de gemeente 
niet beperkt moet worden. 
  
Beoordeling: 
Jarenlang is dit min of meer ook het uitgangspunt van het verkeersbeleid geweest. De laatste twintig 
jaren is met name het landbouw- en vrachtverkeer in omvang (breedte en lengte) en gewicht (totale 
gewicht en aslast) dusdanig toegenomen dat deze verkeersdeelnemers op de huidige wegen dom-
weg niet meer “passen”: Bermen worden stuk gereden, de asfaltverharding bezwijkt en fietsers wor-
den van de weg gedrukt. Het doel van het GVVP deel D is om in ieder geval een verdere groei in 
omvang en gewicht een halt toe te roepen. Waar dit vanwege buitensporig onderhoud en/of ver-
keersgevaarlijke situaties noodzakelijk is stuurt deel D aan op een kleinere omvang en/of lager ge-
wicht. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.34 zienswijze 14.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat ten aanzien van de congestie op de N201 de nota D zichzelf tegen-
spreekt. Indiener verwijst hierbij naar de momentopname in de ochtendspits op 12 april 2016, waarin 
te zien is dat zich op het traject tussen het ARK en de A2 geen problemen voordoen, maar wel 
“stroomopwaarts”. 
  
Beoordeling: 
Zoals gesteld gaat het hier om een momentopname. Het zou best wel kunnen dat vijf minuten eerder 
het wegvak tussen het ARK en de A2 wel (donker)rood was gekleurd en dat hier alleen nog sprake is 
van het na-effect. De plaatjes zijn ook alleen bedoeld om aan te geven tot hoever de files soms rei-
ken. 
Het door de provincie in 2017 uit te voeren uigebreide onderzoek moet aantonen waar de knelpunten 
precies liggen en wat daar aan gedaan zou kunnen worden.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.35 zienswijze 14.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt dat de term “dagelijkse” files op pagina 17 (par. 4.3.6) van deel D veranderd zou moe-
ten worden in “ochtendspits” 
  
Beoordeling: 
In paragraaf 4.3.6 gaat het om de verkeerstromen op het hoofdwegennet (N201, A2 en N230/NRU). 
Hier treedt zowel in de ochtend- als avondspits congestie op. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.36 zienswijze 14.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat het vergroten van de capaciteit van de N201 geen effect zal hebben op de file op de 
Rijksstraatweg in Loenersloot, omdat het verkeerlicht voor die verkeersstroom extreem kort is afge-
steld. 
 
Beoordeling: 
Inderdaad wordt dit verkeer nu (zeer) lang opgehouden. Bij een grotere capaciteit van de N201 kan 
de groentijd voor deze verkeerstroom wellicht worden verlengd. Het door de provincie in 2017 uit te 
voeren uigebreide onderzoek moet aantonen of ook dit knelpunt kan worden opgelost.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.37 zienswijze 14.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt dat de gemeente ten aanzien van de N201 “voor de muziek” uitloopt. 
 
Beoordeling: 
In 2017 voert de provincie Utrecht tezamen met alle aanliggende gemeenten en provincies een groot 
onderzoek uit naar de “toekomst” van de N201. Het college wilde graag van te voren horen van de 
raad welk standpunt ze in die overleggen zou moeten/ mogen innemen. De peiling bij de raad had 
enkel die doelstelling.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 

2.38 zienswijze 14.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ziet graag de onveilige fietsoversteek op de Rijksstraatweg in Loenersloot, komende vanuit 
het tunneltje als knelpunt wordt vermeld. 
 
Beoordeling: 
De knelpuntenlijst heeft betrekking op de verkeersveiligheid voor auto- vracht- en landbouwverkeer. 
Het door de indiener ingebrachte knelpunt zou moeten staan in de knelpuntenlijst verkeersveiligheid 
voor het fietsverkeer in deel C van het GVVP (nota langzaam verkeer), maar komt ook daar niet voor.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Knelpunt fietsoversteek Rijksstraatweg in Loenersloot alsnog opnemen in 
bijlage 1 behorende bij deel C van het GVVP. 

 
 

 
2.39 zienswijze 15.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat het Zandpad veelvuldig wordt gebruikt door woon-werkverkeer van de Zogwetering. 
Hij ziet het Zandpad als snelste route naar de A2. 
 
Beoordeling: 
Zie beoordeling zienswijze 5.3 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.40 zienswijze 15.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat het autoverkeer van en naar de Scheendijk in Breukelen veel hinder oplevert. 
Hij ziet dit verkeer liefst zo snel mogelijk via Breukelen naar de A2 vertrekken. Hij stelt dat daarvoor 
een 2e Vechtbrug echt nodig is. 
 
Beoordeling: 
Bij afwikkeling via Breukelen wordt het centrum van Breukelen met smalle kronkelige straatjes ernstig 
belast. Bovendien rijden hier, op de mooie dagen dat er veel verkeer vanen naar de Scheendijk is, 
ook zeer veel fietsers. Voor het verkeer van en naar de Scheendijk is de voorkeursroute dan ook: 
heen via de Maarsseveensevaart en Tienhoven en terug via het Zandpad en dr. Plesmanlaan. 
De raad heeft op 20 december 2016 besloten definitief geen 2e Vechtbrug in of nabij Breukelen aan 
te leggen, waarmee de optie van de indiener is vervallen.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.41 zienswijze 15.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat over het Zandpad vooral veel auto’s van de Gemeente en van Waternet rijden. Hij 
vindt dat ook deze auto’s over de Straatweg naar Breukelen moeten rijden. 
  
Beoordeling: 
Indiener heeft hiermee een punt. Het gemeentelijk beleid zal moeten zijn om het Zandpad zo veel 
mogelijk (met de auto) te mijden. Waternet voert momenteel nog werkzaamheden uit op de Nieuwe 
weg. Het zou goed kunnen dat deze auto’s daar moesten zijn.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Gemeentelijk personeel als ook semioverheden als Waternet verzoeken 
het Zandpad zo veel mogelijk te mijden. 

 
 

 
2.42 zienswijze 15.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener neemt het op voor Schulp, waartegen naar zijn mening een hetze bezig is. Hij stelt dat de 
chauffeurs van en naar Schulp rustig rijden in tegenstelling tot het overige verkeer. 
  
Beoordeling: 
Het feit dat de chauffeurs van en naar Schulp rustig rijden wordt onderschreven. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 

GVVP Stichtse Vecht 2013 reactienota zienswijzen op deel D                   april 2017                      22 
 



2.43 zienswijze 15.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor om van het Zandpad een “auto te gast” straat te maken. 
  
Beoordeling: 
Aangenomen wordt dat de indiener hiermee bedoeld om van het Zandpad een fietsstraat te maken. 
Dit is, in combinatie met de andere voor het Zandpad voorgestelde maatregelen ook de (ultieme) 
wens. Met een herinrichting als fietsstraat zijn hoge kosten gemoeid. Het zal dan ook afhangen van 
een bijdrage van de provincie Utrecht of deze wens ook vervuld kan worden.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing  

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 

2.44 zienswijze 16 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt welk tonnage (asdruk) de Broekdijk West aan kan. 
  
Beoordeling: 
De Broekdijk West is een openbare weg is zonder beperkingen op gewicht, breedte en lengte. Dit 
betekent dat alle vrachtwagens over deze weg mogen rijden die in Nederland toegestaan zijn. Dat wil 
zeggen dat een vrachtwagen met aanhangwagen niet langer mag zijn dan 18,75 meter en niet 
zwaarder wegen dan 50 ton, inclusief de lading. 

 
Als een weg beperkt is op gewicht, breedte en lengte, dan is dit vastgelegd. De Broekdijk West is een 
openbare weg zonder beperkingen en hiervoor is dus niets vastgelegd.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.. 

 
 
 

2.45 zienswijze 17 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt ontheffing om met landbouwvoertuig door de Voorstraat in Kockengen te rijden. 
  
Beoordeling: 
In versie 3 van deel D van het GVVP is het verbod om met landbouwvoertuigen door de Voorstraat te 
rijden vervallen. Verzoek is dus niet (meer) van toepassing. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.46 zienswijze 18.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat de voorgenomen lengtebeperking van 9.00 meter voor de Kerkbrink niet realistisch 
is, gelet op de toelevering van de bedrijven aldaar. Stelt voor de beperking te stellen op 11.00 meter. 
  
Beoordeling: 
Het verzoek zal worden overgenomen. Dit betekent wel dat het terras van het Reghthuis iets ingekort 
zal moeten worden: hardstenen banden geheel vrijhouden en plantenbak op hoek iets terugplaatsen. 
Voor de lengtebeperking dient een verkeerbesluit te worden genomen. In dat kader zal met de be-
langhebbenden een uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. Tegen het verkeersbesluit kan ook weer 
bezwaar en beroep worden aangetekend. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.4.4 bij Kerkbrink/Herenstraat max. lengte van 9:00 meter wij-

zigen in 11.00 meter 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.47 zienswijze 18.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoekt het kort parkeren op de Kerkbrink te gedogen, de Hazeslinger her in te richten en 
een persoonlijk gesprek. 
  
Beoordeling: 
Opmerkingen zijn voor deel D van het GVVP niet relevant. Parkeren op de Kerkbrink (middenplein) is 
en blijft verboden. Binnenkort zal hiervoor een uitgebreide handhavingactie plaatsvinden. Het verzoek 
om een persoonlijk gesprek zal worden gehonoreerd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
2.48 zienswijze 19.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoekt op de Meentweg belijning met duidelijke fietsstroken aan te brengen. 
  
Beoordeling: 
De Meentweg, de parallelweg langs de N401 tussen Spengen en de Wagendijk, is recentelijk voor-
zien van een nieuwe thermoplastische belijning. Bij navraag geeft indiener aan hier met zijn fiets last 
van te hebben. De belijning (iets ongelijk t.o.v. de weg) dwingt hem in het midden van de weg te gaan 
rijden. Eigenlijk hoort deze zienswijze niet bij deel D maar deel C van het GVVP (langzaam verkeer). 
Niettemin zal worden bezien of de situatie verbeterd kan worden. Gelet de medefunctie van de Meen-
tweg als landbouwweg wordt niet aangeraden hier aparte fietsstroken aan te brengen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bezien of langs de Meentweg de klacht van de indiener van zienswijze 19.1 
t.a.v. de belijning verholpen kan worden. 
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2.49 zienswijze 19.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoek op de Parallelweg N401 tussen Portengen en Oud Aa duidelijke ruimte fietsstroken 
aan te brengen, zo mogelijk met verkeersremmende maatregelen. 
 
Beoordeling: 
De betreffende weg is in beheer en eigendom van de provincie Utrecht. De gemeente kan zich vin-
den in de vraagstelling, mits “verkeersremmende” maatregelen wordt omgezet in “snelheidsremmen-
de” maatregelen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Verzoek uit zienswijze 19.2, met snelheidsremmende maatregelen ter verder 
afhandeling doorgeven aan provincie Utrecht. 

 
 
2.50 zienswijze 20.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt de Parallelweg N401 open te houden voor tractoren. 
 
Beoordeling: 
De voorgenomen afsluiting betreft alleen de ochtendspits. Gedurende die tijd zal het landbouwver-
keer moeten omrijden via Portengen- Portengense Zuwe en Oud Aa. Om aan het bezwaar van de 
indiener tegemoet te komen wordt voorgesteld de geslotenverklaring te beperking tot ma t/m vr. van 
8:00 tot 9:00 uur. Het schoolgaand fietsverkeer wordt door die aanpassing vrijwel niet benadeeld. 
 
Aangezien de provincie Utrecht voor de Parallelweg het bevoegd gezag is zal zij het benodigde ver-
keersbesluit moeten nemen. Het is nog niet zeker of de provincie dat wel wil. In het kader van het 
verkeersbesluit zal met de belanghebbenden een uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. Tegen het 
verkeersbesluit kan ook weer bezwaar en beroep worden aangetekend. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.51 zienswijze 20.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt de Vechtbrug te Breukelen open te houden voor tractoren. 
  
Beoordeling: 
De overlast door grote, brede en zware landbouwvoertuigen door het centrum van Breukelen is zeer 
groot. Eén of meerdere van de in deel D genoemde maatregelen op dit punt (variant 4, 5 of 6 in pa-
ragraaf 4.5.4.) zullen dan ook worden doorgevoerd.  
Voor iedere variant dient een verkeerbesluit te worden genomen. In dat kader zal met de belangheb-
benden een uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. Tegen het verkeersbesluit kan ook weer be-
zwaar en beroep worden aangetekend. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
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Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.52 zienswijze 20.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft de suggestie om het overstekend fietsverkeer op de Straatweg richting de Heijcoplaan 
te Breukelen voorrang te verlenen. 
  
Beoordeling: 
De Straatweg is een gebiedsontsluitingsweg. Op deze wegen is het niet toegestaan en ook gevaarlijk 
om het kruisende fietsverkeer voorrang te geven. Automobilisten rekenen daar volstrekt niet op. Op 
plaatsen waar dit wel het geval was (Safariweg en Maarssenbroeksedijk in Maarssenbroek) is de 
fietser hier, vanwege de vele ongevallen, recentelijk weer uit de voorrang gehaald. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 
 
2.53 zienswijze 21 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener, met boerderij in Spengen en land in Kortrijk bepleit toelating van landbouwverkeer, eventu-
eel buiten de spits, op de N401, met daaraan verbonden een snelheidsbeperking van 60 km/uur op 
de N401. Hij vindt de route via de Dreef ook niet veilig voor landbouwverkeer, gelet op de aanwezig-
heid van twee scholen langs die route. Voor landbouwverkeer met een snelheid van < 25 km/uur zou 
volgens de indiener niet op de N401 moeten worden toegelaten. 
  
Beoordeling: 
Indiener schets het, ook voor de gemeente ideale plaatje, waarbij wel de medewerking van de pro-
vincie Utrecht als wegbeheerder van de N401 noodzakelijk is. Het standpunt van de provincie tot 
dusver is dat landbouwverkeer op de N401 niet is toegestaan en dat de maximum snelheid daar 80 
km/uur bedraagt.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie De wensen van indiener van zienswijze 21 meenemen in het overleg met de 
provincie Utrecht over het toelaten van landbouwverkeer op de N401. 
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2.54 zienswijze 22 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener laat aan de hand van vele foto’s zien met welke grote vrachtauto’s Schulp Vruchtensappen 
dagelijks worden bevoorraad.  
Beoordeling: 
Bekend is met welke vrachtauto’s de bevoorrading van Schulp Vruchtensappen plaatsvindt. Schulp 
heeft zelf aangegeven dat hij juist voor deze transporteurs heeft gekozen, omdat die zowel de heen-
vracht (fruit) als terugvracht (sappen) verzorgen. Bij andere vervoerders met kleinere vrachtauto’s, 
die geen retourvracht kunnen verzorgen, zou het aantal transportbewegingen vele malen groter zijn. 
Een kortere vrachtauto is over het algemeen ook niet minder breed. Niettemin zal samen met de 
betrokken ondernemer worden bezien of overslag op kleinere transportmiddelen tot de mogelijkhe-
den behoort. Opgemerkt moet worden dat de chauffeurs van en naar Schulp Vruchtensappen wel 
rustig en gedisciplineerd rijden, hetgeen ook door de indiener van zienswijze 15.4 wordt benadrukt.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met betrokken ondernemers langs het Zandpad mogelijkheden bezien naar 
overslag op kleinere transportmiddelen. 

 
2.55 zienswijze 23 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat het voor de bezoekers en bewoners van de Scheendijk doorstroming van groot 
belang is. Om de watersportbedrijven is stand te houden is een goede bereikbaarheid van essentieel 
belang. Met dit in het achterhoofd verzet de indiener zich tegen de spitsafsluiting van 7.00 – 9.00 uur 
op het Zandpad tussen de Proosdijweg en de Nieuweweg en tegen de lengtebeperking van 9 meter 
tussen Zandpad 34 en 76. 
 
Beoordeling: 
Het door de indiener gemelde belang voor bewoners, bezoekers en bedrijven langs de Scheendijk 
wordt onderkend. Juist daarom gaat de voorgenomen spitsafsluiting in zuidelijke richting pas in voor-
bij de toegangsweg naar de Scheendijk, de Proosdijweg en eindigt deze bij de Laan van Gunterstein 
en dus niet, zoals de indiener aangeeft bij de Nieuweweg. Bewoners en bezoekers van de Scheen-
dijk kunnen dus gewoon via de Laan van Gunterstein naar Breukelen en eventueel Maarssen rijden. 
Deze route kiest nu ook al 90 % van de bewoners. 
De lengtebeperking van 9.00 meter wordt voorgesteld om het doorgaande verkeer van zeer lange 
voertuigen tegen te gaan. Deze maatregel kan dan ook worden doorgevoerd in de navigatiesystemen 
(bijv. TomTom). Uit overleg met de agrarische sector is voortgekomen dat 9.00 meter te kort is om 
bijv. ook melkwagens en bakwagens zonder aanhangwagen door te laten gaan. Voorgesteld wordt 
dan ook de lengtebeperking van 9.00 meter om te zetten in een lengtebeperking van 12.00 meter. 
Deze maat is ook net voldoende voor een personenauto met niet al te grote boot erachter. Langere 
combinaties zullen via Nieuwersluis moeten gaan rijden. 
Zowel voor de spitsafsluiting als de lengtebeperking dient een verkeerbesluit te worden genomen. In 
dat kader zal met de belanghebbenden een uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. Tegen de ver-
keersbesluiten kan ook weer bezwaar worden gemaakt. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.4.4 bij lengtebeperking wegvak tussen Zandpad 34 en 76 

max. lengte van 9:00 meter wijzigen in 12.00 meter, uitgezonderd landbouw-
verkeer 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.56 zienswijze 24.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat landbouwvoertuigen geen vering hebben drempels veroorzaken dan ook hinder 
door trillingen en lawaai.  
 
Beoordeling: 
Met de opmerkingen van de indiener zal bij de uitvoering van de maatregelen rekening worden ge-
houden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 
2.57 zienswijze 24.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener begrijpt de wens om het sluipverkeer effectief te weren. De maatregelen mogen er echter 
niet toe leiden dat het reguliere auto- vracht- en landbouwverkeer de bestemmingen in Stichtse Vecht 
niet meer kunnen bereiken 
Beoordeling: 
Gestelde is in overeenstemming met de beleidsdoelen uit deel D. Op sommige wegen echter waar de 
verkeersveiligheid in het geding komt en/of het onderhoud aan de wegen buitensporig is, worden, in 
overeenstemming met de vastgestelde beleidsuitgangspunten uit deel A maatregelen getroffen.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

 
2.58 zienswijze 24.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt meer duidelijkheid over het gebruik van vrachtverkeer over het Zandpad.. 
  
Beoordeling: 
Ter voorbereiding van de te nemen verkeersbesluiten zal de komende maanden op het Zandpad een 
herkomst- en bestemmingsonderzoek worden gehouden. De resultaten daarvan zullen aan de indie-
ner worden toegezonden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 24.3 
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2.59 zienswijze 24.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft aan dat een lengtebeperking van 9.00 meter tussen Zandpad 34 en Zandpad 76 niet 
werkbaar is en verzoekt deze te brengen op 12.00 meter 
 
Beoordeling: 
Overeenkomstig het gestelde bij zienswijze 23 zal de lengtebeperking worden verruimd naar 12.00 
meter. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D In paragraaf 4.4.4 bij lengtebeperking wegvak tussen Zandpad 34 en 76 
max. lengte van 9:00 meter wijzigen in 12.00 meter, uitgezonderd landbouw-
verkeer. 

Actie n.v.t. 

 
 
2.60 zienswijze 24.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in paragraaf 4.5.2 de navolgende wettelijke maximale afmetingen van landbouwvoertui-
gen en zag die graag in de nota opgenomen: 

• Landbouwvoertuigen mogen niet breder zijn dan 3.00 m., waarbij de breedte bijna altijd wordt 
bepaald door de breedte van de banden; 

• Landbouwvoertuigen met een breedteontheffing van de wegbeheerder mogen maximaal 3,50 
m. breedte zijn. 

• Een enkele landbouwvoertuig mag maximaal 12.00 m lang en 4.00 m. hoog zijn; 
• Voertuigcombinaties van een landbouwvoertuig en aanhangwagens mogen maximaal 18,75 

m. lang zijn. 
  
Beoordeling: 
De door de indiener genoemde wettelijke maten zullen in deel D van het GVVP worden opgenomen. 
Daarbij zal wel worden aangetekend dat deze maten voor de wegen in Stichtse Vecht de absolute 
maximum maten zijn, ook als in de toekomst de wettelijke maten zullen worden verruimd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.2 de wettelijke maten van landbouwvoertuigen opnemen, 

met de aantekening dat deze maten voor de wegen in Stichtse Vecht de 
absolute maximum maten zijn, ook als in de toekomst de wettelijke maten 
zullen worden verruimd. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GVVP Stichtse Vecht 2013 reactienota zienswijzen op deel D                   april 2017                      29 
 



2.61 zienswijze 24.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt de varianten 1 en 2 voor het omleiden van het landbouwverkeer door de kern Kocken-
gen bespreekbaar, maar zien variant 3, waarbij het landbouwverkeer moet omrijden via de Geerkade 
en Portengense Zuwe niet als reële optie. 
 
Beoordeling: 
In versie 3 van deel D van het GVVP was variant 3 al geschrapt. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 

2.62 zienswijze 24.7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag voor het weren van het landbouwverkeer door de kern Kockengen een variant 4 
aanbrengen, waarbij langs de N401 vanaf de Meentweg tot aan Portengen een nieuwe Parallelweg 
voor landbouwverkeer wordt aangelegd, in combinatie met verbreding van het fietspad tussen de 
Dreef en Portengen. Indiener ziet deze variant graag opgenomen in deel D van het GVVP. 
 
Beoordeling: 
De N401 en het fietspad tussen de Dreef en Portengen zijn in eigendom en beheer bij de Provincie 
Utrecht. Het past niet om in deel D van het GVVP nieuwe infrastructuur op te nemen die niet in be-
heer is bij de gemeente. Aan het verzoek om de variant 4 in deel D op te nemen zal dan ook niet 
worden voldaan. Wel zal deze variant worden ingebracht in de te volgen overleggesprekken met de 
provincie Utrecht om landbouwverkeer op de N401 toe te staan. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bij het overleg met de provincie Utrecht om landbouwverkeer op de N401 toe 
te laten variant 4 van de indiener van zienswijze 26.2 inbrengen. 

 
 
 

2.63 zienswijze 24.8 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt een spitsafsluiting van de Parallelweg N401 niet acceptabel 
 
Beoordeling: 
Zie voor de beantwoording zienswijze 20.1. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 
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2.64 zienswijze 24.9 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ziet een veerverbinding over de Vecht niet als reële optie. 
Beoordeling: 
De optie van een veerverbinding (variant 2 weren landbouwverkeer Brugstraat) is ingebracht gelet op 
de goede ervaringen daarmee in Friesland en Noord-West Overijssel. De door de indiener ingebrach-
te bezwaren zijn te overkomen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.65 zienswijze 24.10 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener beaamt dat de Brugstraat in Breukelen zich niet leent voor de huidige landbouwvoertuigen, 
maar ziet wel graag dat kleinere landbouwvoertuigen hier de Vecht kunnen blijven oversteken. Indie-
ner bepleit om voor de te treffen maatregelen in de Brugstraat te kiezen voor variant 3, het opheffen 
van de lengtebeperking voor landbouwverkeer. De breedtebeperking van 2.60 meter vindt indiener 
ongeschikt: ook kleine tractoren hebben brede banden. 
 
Beoordeling: 
De voorkeur van de indiener wordt voor kennisgeving aangenomen en meegewogen in het t.z.t. hier-
voor te nemen verkeersbesluit. In het kader van dit verkeersbesluit zal met de belanghebbenden een 
uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. Tegen het verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt. 
Opmerking: In een op 20 april 2017 gehouden overleg met de indiener heeft deze aangegeven toch 
met een eventuele breedtebeperking van 2.60 meter te kunnen instemmen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.66 zienswijze 24.11 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener bepleit, nu een 2e Vechtbrug definitief van de baan is, de route via de Huis ten Boschstraat 
en Binnenweg weer voor landbouwverkeer open te stellen. 
 
Beoordeling: 
De vraag van de indiener is begrijpelijk. De omrijroute, ook voor het landbouwverkeer vanuit Tienho-
ven en Westbroek via de Sweserengenseweg en Sportparkweg is zeer lang en op sommige plaatsen 
(aansluitingen N230) zelfs gevaarlijk. Het weer open stellen van Binnenweg voor landbouwverkeer 
zal bij de bewoners daar tot verzet leiden, mede gelet op zienswijze 11. De Kerkweg dient sowieso 
voor landbouwverkeer gesloten te blijven. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie In heroverweging nemen om landbouwverkeer op de route Huis ten Bosch-
straat – Binnenweg weer toe te staan. 
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2.67 zienswijze 24.12 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat in paragraaf 4.5.5. (toekomst landbouwverkeer) de tekst op enkele pun-
ten wordt aangepast.  
 
Beoordeling: 
Aan het verzoek van de indiener zal worden voldaan. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.5. de door indiener van zienswijze 24.12 genoemde 

tekstaanpassingen doorvoeren. 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 

2.68 zienswijze 25.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag aanvullende metingen m.b.t. het vrachtverkeer op het Zandpad zien. 
 
Beoordeling: 
Als aanloop naar het hiervoor te nemen verkeersbesluit zal op het Zandpad een herkomst- en be-
stemmingsonderzoek worden gehouden, waarbij ook de vrachtautobewegingen worden meegeno-
men. Zie ook zienswijze 24.3. De resultaten van dit onderzoek zullen t.z.t. naar de indiener van 
zienswijze 25.1 worden toegezonden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 25.1 

 
 
 

2.69 zienswijze 25.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt of er na 2010 nog metingen op het Zandpad zijn geweest en zo ja wat was hiervan 
het resultaat?.  
 
Beoordeling: 
In november 2011, november 2012 en juli 2013 zijn op het wegvak tussen de Nieuweweg en de Laan 
van Gunterstein mechanische tellingen uitgevoerd. De resultaten daarvan waren (gemiddelde etmaal 
intensiteit op werkdagen) respectievelijk 2464, 2374 en 2422 motorvoertuigen per etmaal 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.70 zienswijze 25.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt wat wordt verstaan onder autoluw en naar welke intensiteit de gemeente heen wil 
 
Beoordeling: 
Onder autoluw wordt verstaan zo min mogelijk auto’s. Om van het Zandpad een fietsstraat te kunnen 
maken, hetgeen door velen wordt gewenst, zou de intensiteit bij voorkeur teruggebracht moeten wor-
den naar 1500 - 2000 motorvoertuigen /etmaal.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 

2.71 zienswijze 25.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt of er rood asfalt komt (auto te gast) als een bepaalde intensiteit wordt gehaald. 
 
Beoordeling: 
Ja, mits daarvoor voldoende draagvlak en voldoende gelden beschikbaar komen (subsidie provincie 
Utrecht). 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 

2.72 zienswijze 25.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt of het vrachtverkeer, dat bij hem aanlevert altijd via Maarssen moet komen, ook als 
dit uit Amsterdam komt.  
 
Beoordeling: 
Alleen als het gaat om vrachtverkeer met een lengte > 12 meter. Zie voor deze maat zienswijze 23 
en 24.4. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.73 zienswijze 25.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt waarvoor een ontheffing aangevraagd zou moeten worden en gaat ervan uit dat voor 
zijn combinaties een ontheffing wordt verkregen. Voort geeft indiener aan dat voor de beperkingen in 
de Brugstraat zijn voorkeur uitgaat naar variant 5, instellen breedtebeperking. 
 
Beoordeling: 
Een ontheffing zou eventueel alleen van toepassing zijn op de lengtebeperking tussen Zandpad 34 
en 76. De ontheffingen worden niet automatisch verstrekt. Gelet op de scherpe bochten in Brugstraat 
en Herenstraat zullen op de daar geldende lengtebeperking geen ontheffingen worden verleend. 
Opgemerkt wordt dat voor alle in deel D genoemde maatregelen een verkeerbesluit moet worden 
genomen. In dat kader zal met de belanghebbenden een uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. 
Tegen de verkeersbesluiten kan ook weer bezwaar en beroep worden aangetekend. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.74 zienswijze 26.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt bij de aanpak van de N201 de belangen van de fietsers te waarborgen en geeft aan 
niet gelukkig te zijn met de huidige onderdoorgang ter hoogte van Loenersloot.  
 
Beoordeling: 
De opmerkingen van de indiener zullen in het overleg hierover met de provincie Utrecht worden inge-
bracht. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Opmerkingen van de indiener van zienswijze 26.1 inbrengen in het overleg 
over de toekomst van de N201 met de provincie Utrecht 

 
 
 

2.75 zienswijze 26.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen, maar wijst nog wel op de fietsoversteek 
over de Straatweg in Breukelen, komende vanuit de J.E. Boutstraat. 
 
Beoordeling: 
Conform de daarover gemaakte afspraken zijn bij de genoemde oversteek geleidelijnen aangebracht. 
Bij groot onderhoud van de Straatweg zal worden bezien in hoeverre de situatie nog verder verbeterd 
kan worden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.76 zienswijze 26.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat een eventuele brug over het ARK in Breukelen Noord tot zeer veel overlast 
voor de bewoners daar zal leiden en gaat ervan uit dat deze brug er niet meer komt. 
 
Beoordeling: 
Ja, een brug over het ARK in Breukelen Noord is niet meer aan de orde. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 

2.77 zienswijze 26.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt dat in paragraaf 4.2.2 en de figuur 13 nog de tweede Vechtbrug in Breukelen wordt 
genoemd. Hij meent dat dit, op basis van het op 20 december 2016 door de raad genomen besluit uit 
de nota moet worden geschrapt. 
 
Beoordeling: 
Inderdaad is een tweede Vechtbrug in Breukelen niet meer aan de orde. De tekst en figuratie in pa-
ragraaf 4.2.2. is ook alleen bedoeld om de problematiek rond de Straatweg in Breukelen in beeld te 
brengen. De figuratie komt voort uit de destijds vastgesteld verkeersvisie kern Breukelen.   
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 

2.78 zienswijze 26.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft in overweging om in de zomermaanden met een klein busje een busdienst Scheendijk- 
Vechtbrug Breukelen te onderhouden. Dit scheelt veel autoverkeer. 
 
Beoordeling: 
Het verzoek van de indiener is al meermalen ingebracht bij vervoerder en concessieverlener. Hier-
voor kan geen sluitende exploitatie worden opgesteld. Over het effect ervan op vermindering van het 
autoverkeer worden ook grote vraagtekens gesteld. De booteigenaren zullen toch met de auto blijven 
komen, omdat zij over het algemeen veel spullen bij zich hebben. Voor recreanten en bezoekers van 
het centrum zien wij meer de fiets als alternatief vervoermiddel. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.79 zienswijze 26.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener kan zich geheel vinden in de voor het Zandpad voorgestelde maatregelen. Hij geeft in over-
weging de maximum snelheid op het Zandpad terug te brengen naar 30 km/uur. 
 
Beoordeling: 
Een lagere maximum snelheid op het Zandpad is alleen aan de orde, wanneer deze in een vervolg-
stap zal worden ingericht als fietsstraat. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 

2.80 zienswijze 27.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat op de Kerkweg veel harder wordt gereden dan is toegestaan (30 km/uur) en 
vraagt om aanvullende maatregelen, politiehandhaving en permanente radarborden. 
 
Beoordeling: 
Bij de laatste telling in november 2015 was de V85 44 km/uur, dit is meer dan gewenst (ca 35 
km/uur) maar zeker acceptabel gelet op de omstandigheden. Aanvullende snelheidsremmende maat-
regelen worden dan ook niet aanbevolen, aangezien hierdoor de doorstroming ernstig zou worden 
belemmerd (bij wegversmallingen) of trillingshinder zou kunnen optreden (bij drempels). Politiehand-
having is binnen 30 km-zones uitgesloten. Aangenomen wordt dat de indiener met radarborden be-
doelt de zgn. smiley’s. Die kunnen worden ingezet, alleen niet permanent maar volgens een roulatie-
schema voor maximaal 4 weken per keer. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Kerkweg opnemen in roulatieschema voor de smiley’s  

 
 

2.81 zienswijze 27.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat de intensiteit op de Kerkweg fors is toegenomen en vraagt zich af of die 
niet al boven het gestelde maximum van 6.500 mvtgn/ etmaal is gekomen. 
Beoordeling: 
Bij de laatste twee tellingen op de Kerkweg in november 2012 en november 2015 bedroeg de gemid-
delde etmaalintensiteit op wekdagen in de Kerkweg resp. 5952 en 4881 mtvtgn. De meting in 2015 
viel dus duidelijk lager uit dan die in 2012. In beide gevallen komt de maximum waarde van 6.500 
mtvtgn. niet in gevaar.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.82 zienswijze 27.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in deel D van het GVVP zware OV-bussen. Deze veroorzaken op de Kerkweg veel hin-
der (trillingen en dreunen) en ze rijden veel te hard. Indiener stelt voor om het busverkeer regelmatig 
te verdelen over Kerkweg en Binnenweg. 
 
Beoordeling: 
Uit de tellingen in november 2012 en 2015 blijkt dat zware voertuigen (waaronder de OV-bussen) in 
de Kerkweg over het algemeen zeer rustig rijden. Mogelijk is bij de indiener sprake van een gevoel 
van hoge snelheid, aangezien het hier wel gaat om forse voertuigen. Onderzocht zal worden of de 
door de indiener geconstateerde trillingshinder wordt veroorzaakt door laag gelegen putten in de 
weg. Wanneer dat het geval is zullen deze waar mogelijk worden opgehaald. 
Een verdeling van het busverkeer over Kerkweg en Binnenweg is niet mogelijk, omdat volgens het 
vervoersbedrijf de lange bussen de bocht bij de rotonde Binnenweg-Straatweg niet kunnen nemen. 
Bovendien is het voor de overstapmogelijkheden van belang dat de halte van de lijnen 5 en 32 van 
U-OV (halte Raadhuisstraat) niet te ver af ligt van de halte van lijn 120 van Syntus (halte Snavelen-
burg). 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Onderzoeken of de putdeksels in de Kerkweg voldoende vlak liggen en in-
dien nodig deze ophalen. 

 
 
 
 

2.83 zienswijze 27.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat in figuur 19 in paragraaf 4.4.3 voor de Kerkweg bij trillingshinder sprake is 
van ++ in plaats van de aangegeven + 
 
Beoordeling: 
De waardering in figuur 19 is gegeven op basis van in het verleden gemelde klachten en/of opmer-
kingen. Daarbij was voor de Kerkweg nooit van trillingshinder sprake, vandaar de classificatie +. Op 
basis van de door de indiener gemaakte opmerkingen zal in figuur 19 bij T(rillingshinder) twee plusjes 
worden opgenomen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In figuur 19 op paragraaf 4.4.3 bij Kerkweg de trillingshinder aanduiden met 

++ 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.84 zienswijze 28 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener heeft grote bedenkingen over deel D van het GVVP. Hij stelt dat het landbouwverkeer veel 
last heeft van racefietsers en wijst erop dat meer obstakels alleen maar leiden tot meer ongelukken 
en schade. Indiener stelt “dat diegene die dit rapport geschreven heeft niet snapt dat landbouwver-
keer met brede banden een zeer lage aslast heeft” en wijst er op dat de gemeente en provincie veel 
meer kavelruil hadden moeten toepassen om landbouwverkeer door de dorpen te verminderen. 
 
Beoordeling: 
Anders dan indiener in zijn zienswijze doet vermoeden, wordt landbouwverkeer in deel D van het 
GVVP nauwelijks aan banden gelegd. Alleen in de kern Breukelen en Loenen aan de Vecht zijn hier-
voor beperkende maatregelen opgenomen. Natuurlijk weet de rapportschrijver wel dat wieldruk bij 
landbouwvoertuigen geen item is. De ondervonden hinder gaat bij landbouwvoertuigen met name 
over de omvang van de combinaties, over trillingshinder door het ontbreken van vering en over het 
gedrag van sommige bestuurders van de landbouwvoertuigen. 
Recentelijk is met het Programmabureau Utrecht West van de provincie Utrecht, het overleg weer 
opgestart over mogelijke ruilverkavelingen. Dit bureau gaat hier over. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 

2.85 zienswijze 29 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener doet in een uitgebreide zienswijze zijn beklag over de toename van het vrachtverkeer, de 
geluidshinder (ook door motoren), de belasting van het milieu en het in het gedrang komen van de 
verkeersveiligheid. Indiener ondervindt geen hinder van landbouwverkeer. Indiener verwijst naar de 
toename op een willekeurige dinsdag van 50 tot 207 % van het vrachtverkeer in 2016 t.o.v. 2012. 
Indiener is voorts van mening dat langs het Zandpad wel degelijk hinder wordt ondervonden van tril-
lingen en is van mening dat dat in figuur 19 op paragraaf 4.4.3 ook tot uitdrukking moet komen. 
Indiener stelt voor: 

• verkeerstellingen bij Geesberge en het Kraaienest te houden alsmede geluidsmetingen; 
• bekijken of overslag op kleinere voertuigen mogelijk is (Utrechts model); 
• met het OM in overleg te treden over efficiënte handhaving 
• gezamenlijk (gemeente, bedrijven en bewoners) in overleg te treden over afname van het 

aantal vervoersbewegingen. 
Indiener geeft aan bezwaar te zullen maken wanneer de gemeente de ongewenste situatie laat 
voortduren. 
 
Beoordeling: 
Deel D van het GVVP en de voor het Zandpad voorgestelde maatregelen zijn juist bedoeld om de 
door de indiener geschetste problematiek te laten afnemen. In de aanloop naar de hiervoor te nemen 
verkeersbesluiten zal een uitgebreid herkomst- en bestemmingsonderzoek worden uitgevoerd (zie 
ook zienswijze 24.3 en 25.1). Hierbij zullen ook mechanische tellingen worden uitgevoerd op één van 
de door de indiener voorgestelde locaties. De resultaten van de tellingen en herkomst- en bestem-
mingsonderzoek zullen t.z.t. naar de indiener van zienswijze 29 worden toegezonden. 
 
Met de betrokken ondernemers zullen de mogelijkheden van overslag volgens Utrechts model wor-
den besproken. 

GVVP Stichtse Vecht 2013 reactienota zienswijzen op deel D                   april 2017                      38 
 



De in figuur 19 op paragraaf 4.4.3 aangeven waardering komt inderdaad voort uit in het verleden 
gemelde klachten. Het trillingsaspect is door de bewoners van het Zandpad nooit genoemd. Naar 
aanleiding van de opmerking in zienswijze 29 zal dit alsnog worden gecorrigeerd. 
 
Ten aanzien van de handhaving (inrijverbod in de spits) lijkt trajectcontrole middels camera’s de 
meest effectieve oplossing. Daar wordt vooralsnog ook van uitgegaan. Flitspalen zijn door het OM 
niet toegestaan. 
Uit de geluidskaarten blijkt dat nergens langs het Zandpad de gemiddelde geluidswaarde van 50 Db 
Lden wordt overschreden. Natuurlijk zal dit wel incidenteel zo zijn, zeker als er motoren langs rijden. 
Geluid wordt ook altijd berekend. (Zeer kostbare) metingen vinden alleen plaats wanneer de gemid-
delde grenswaarde de wettelijke limiet overschrijdt dan wel dreigt de overschrijden. Dit is langs het 
Zandpad zeker niet het geval. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In figuur 19 op paragraaf 4.4.3 bij Zandpad de trillingshinder aanduiden met 

++ 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met betrokken ondernemers langs het Zandpad mogelijkheden bezien naar 
overslag op kleinere transportmiddelen. 

 
2.86 zienswijze 30 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat alle door Schulp Vruchtensappen bijna alle voorschriften uit de bouwver-
gunning van 2008 worden overschreden en verzoekt de gemeente daarop te gaan handhaven. Indie-
ner vindt de variant van een pontverbinding onacceptabel en is van mening dat de variant met een 
persleiding voor de pulp niet op kosten van de gemeenschap mag worden aangelegd, maar voor 
rekening van Schulp dient te komen. Hij is van mening dat de enigst juiste oplossing is om Schulp 
Vruchtensappen te verplaatsen naar een bedrijventerrein. 
Indiener vraagt voorts de verhuur van solexen aan grote groepen met onmiddellijke ingang te verbie-
den vanwege de door deze bromfietsen veroorzaakte luchtvervuiling. 
 
Beoordeling: 
Het is begrijpelijk dat de indiener van zienswijze 30 de transportbewegingen van en naar Schulp-
vruchtensappen aan de orde stelt, naar het past niet om binnen het kader van de nota auto- vracht- 
en landbouwverkeer de bedrijfsvoering van Schulp Vruchtensappen en een eventuele bedrijfsver-
plaatsing aan de orde te stellen. Deze discussie zal samen met de betrokken ondernemer gevoerd 
dienen te worden binnen het Programma Economie.  
De visie van de indiener ten aanzien van de pontverbinding en de financiering van de persleiding zal 
worden meegenomen in de verdere besluitvorming. 
 
Eén van de hoofdbeleidsdoelen uit het Visiedocument Focus op Morgen is om de gemeente recrea-
tief aantrekkelijk te maken. De groepen Solexrijders dragen daar wel aan bij. Het hinderaspect ligt 
hier dan ook uitsluitend in de vervuilende oude 2tact motoren. Niettemin zal juridisch worden onder-
zocht of het überhaupt mogelijk is de verhuur van solexen te verbieden.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie - Samen met de betrokken ondernemer binnen het Programma Eco-
nomie bezien of bedrijfsverplaatsing van Schulp Vruchtensappen 
mogelijk is. 

- Onderzoeken of het juridisch mogelijk is de verhuur van solexen aan 
grote groepen te verbieden.  
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2.87 zienswijze 31 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener pleit ervoor het Zandpad te laten zoals het is: geen verdere obstakels, geen snelheidsverla-
ging en liefst ook geen bomen en struiken in de berm aan de Vechtzijde. 
Indiener kan zich wel vinden in een spitsafsluiting om het sluipverkeer naar de A2 te weren. 
Beoordeling: 
De opmerkingen van de indiener worden voor kennisgeving aangenomen.. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.88 zienswijze 32 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener maakt bezwaar tegen de voorgenomen lengtebeperking van 9.00 meter op de Kerkbrink/ 
Herenstraat, omdat zijn leveranciers dan niet meer bij de zaak kunnen komen 
 
Beoordeling: 
Overeenkomstig het gestelde bij zienswijze 18.1 zal de lengtebeperking worden verruimd naar 11.00 
meter. Aangenomen wordt dat de leveranciers van de indiener van zienswijze 32 dan wel tot aan de 
bestemming kunnen komen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.4.4 bij Kerkbrink/Herenstraat max. lengte van 9:00 meter wij-

zigen in 11.00 meter 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.89 zienswijze 33 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat hij in de Voorstraat te Kockengen veel hinder ondervindt van snel voorbij rijdende 
zware landbouwvoertuigen en vrachtauto’s. De woningen daar zijn op staal gefundeerd. Hij noemt 
daarbij ook de strooiwagen die voor de gemeente rijden. Het liefst ziet hij dat de oude kern van Koc-
kengen ingericht wordt als voetgangersgebied. Graag ziet hij dat in de Voorstraat de maximum snel-
heid wordt bepaald op 15 km/uur. 
 
Beoordeling: 
In verband met de door de indiener genoemde klachten was in de eerste versie van deel D de Voor-
straat gesloten voor landbouwverkeer. Dit stuitte op zeer veel verzet van ondermeer LTO-noord, 
waarop van deze algehele afsluiting is afgezien. Ingezet wordt nu op het toelaten van landbouwver-
keer op de N401 tussen Spengen en de Dreef, waardoor in ieder geval het doorgaande landbouw-
verkeer buiten de kern om kan rijden.  
Dat ook (doorgaand) vrachtverkeer in de Voorstraat tot hinder leidt, was bij het opstellen van de nota 
niet bekend. Met deze wetenschap zou een afsluiting voor vrachtverkeer van de Voorstraat m.u.v. 
bestemmingsverkeer, zoals ook voor de kern Loenen aan de Vecht wordt voorgesteld, zeker zijn 
voorgesteld. Dit vrachtverkeer kan immers, in tegenstelling tot het landbouwverkeer, nu al wel ge-
bruik maken van de N401. Omdat hierover nog geen overleg heeft plaatsgevonden met de sector zal 
dit verbod nu nog niet in de nota worden opgenomen. Wel zal deze optie (als actie) ter bestudering 
worden opgevoerd. 
Een eventuele inrichting als voetgangersgebied vraagt een grote aanpassing en is derhalve pas 
denkbaar bij groot onderhoud van de betreffende wegen. 
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Een maximum snelheid van 15 km/uur kan niet worden opgelegd. Wel is denkbaar dat aan weerszij-
den van de Voorstraat een bord wordt geplaatst met de tekst: “landbouwverkeer stapvoets rijden 
s.v.p.”. Wanneer een afsluiting van de kern Kockengen voor vrachtverkeer niet mogelijk blijkt zou 
deze tekst moeten worden: “landbouw- en vrachtverkeer stapvoets rijden s.v.p.” 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie - Onderzoeken of een afsluiting van de kern Kockengen voor vracht-
verkeer m.u.v. bestemmingsverkeer mogelijk is. 

- Aan weerszijden van de Voorstraat een bord plaatsen met de tekst 
“landbouwverkeer stapvoets rijden svp” 

- Strooiaannemer erop wijzen door de Voorstraat rustig te rijden. 
 

2.90 zienswijze 34 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener bepleit in de toepassing van verkeersregels en uitvoering van de maatregelen uniformiteit 
toe te passen. Iedereen weet dan beter waar hij aan toe is en dit komt de verkeersveiligheid ten goe-
de. Indiener noemt het voorbeeld van rechts heeft voorrang binnen 30 km-zones de Plesmanlaan en 
Ariënslaan. Bij de herinrichting noemt de indiener het niet uniform inrichten van voetgangersover-
steekplaatsen. 
 
Beoordeling: 
Het verschil in voorrang wordt veroorzaakt door het feit dat wij hier met verschillende weg-
categorieën te maken hebben. Op gebiedsontsluitingswegen is de voorrang altijd geregeld; op erf-
toegangswegen juist niet. De Sweserengseweg, dr. Plesmanlaan, Huis ten Boschstraat, Kerkweg, 
Binnenweg en Straatweg in Maarssen-Dorp zijn gebiedsontsluitingswegen. Alle andere wegen zijn 
erftoegangswegen. Bij de inrichting van voetgangersoversteekplaatsen speelt de omgeving een rol. 
Zo kan niet alles volgens een zelfde blauwdruk worden uitgevoerd.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.91 zienswijze 35.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener meldt dat variant 2 in paragraaf 4.5.4, onderdeel Zandpad, de persleiding voor pulp in het 
verleden om diverse redenen niet haalbaar is gebleken.  
 
Beoordeling: 
Bekend was dat een persleiding eerder is onderzocht, maar het vermoeden was dat hij alleen uit 
financiële overwegingen was afgevallen.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D - Bij variant 2 op pagina 30 van deel D vermelden: “In het verleden is 

deze variant om diverse redenen niet haalbaar gebleken en wordt 
derhalve ook nu niet aanbevolen”.  

- Projectnummer 42B in de uitvoeringsparagraaf schrappen 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.92 zienswijze 35.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat de groenstenen die bij de asfaltering van het Zandpad in 2005 zijn ver-
dwenen, weer teruggebracht moeten worden. 
Beoordeling: 
Bij de herinrichting in 2005 is samen met een daarvoor opgestelde klankbordgroep er bewust voor 
gekozen om de groenstenen te verwijderen, omdat de verbreedde weg alleen maar leidde tot hogere 
snelheden van het verkeer. Bij een te goede verharde berm rijden de vrachtauto’s bij tegenliggers 
met dezelfde snelheid door, terwijl zij geacht worden stapvoets te passeren. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 

2.93 zienswijze 35.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener meent dat een afsluiting van het Zandpad bij mooi weer in strijd is met het recreatiebeleid 
van de gemeente en vraagt zich af hoe dit gecommuniceerd zou moeten worden. 
 
Beoordeling: 
Vanwege het laatste aspect, waar wij ook nog geen antwoord op hebben, wordt deze “mooiweer-
afsluiting” alleen als optie in deel D genoemd. Er zijn geen plannen hier op korte termijn invulling aan 
te geven. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 

2.94 zienswijze 35.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener heeft begrip voor de spitsafsluiting ten behoeve van het schoolgaande verkeer, maar vindt 
dat daarvoor de tijd van 7.00 – 8.00 uur te lang is. De scholieren komen pas na 8.00 uur. Hij stelt 
voor deze tijd te stellen op 8.00 – 9.00 uur. Bewoners van het achterland kunnen dan nog tot 8.00 uur 
richting Breukelen rijden.. 
 
Beoordeling: 
Voor de spitsafsluiting dient een verkeersbesluit te worden genomen. In de aanloop daarvoor zal 
eerst een herkomst- en bestemmingsonderzoek worden gehouden en volgen één of meerdere bij-
eenkomsten met bewoners en belanghebbenden. Een aangepaste tijd is daarbij zeker bespreekbaar. 
Tegen het uiteindelijke verkeersbesluit kan overigens ook weer bezwaar worden gemaakt. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.95 zienswijze 35.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener heeft moeite met de “gedwongen” rijrichting voor het vrachtverkeer op het Zandpad. Voor de 
lengtebeperking tussen Zandpad 34 en 75 stelt indiener voor een permanente afsluiting voor langer 
dan 9 meter uitgezonderd bestemmingsverkeer (incl. Laan van Gunterstein en Scheendijk). Indiener 
bepleit ten slotte een half jaar tot een jaar na uitvoering van de maatregelen een evaluatie te houden. 
 
Beoordeling: 
De “gedwongen” rijrichting geldt uitsluitend voor voertuigen met een lengte van > 12 meter en wordt 
ingegeven door de lengtebeperking tussen Zandpad 34 en 75. Deze lengtebeperking is op basis van 
de zienswijze 23 en 24,4 namelijk opgelengd van 9.00 naar 12.00 meter. Het uit te voeren herkomst- 
en bestemmingsonderzoek, waarbij nadrukkelijk ook vrachtauto’s worden geteld, moet uitsluitsel 
geven over de vraag wie hier nu daadwerkelijk rijdt. Op basis van die kennis zal het verkeersbesluit, 
al dan niet met uitzondering voor bestemmingsverkeer genomen worden. 
Het houden van een evaluatie lijkt ook ons zeer zinvol. Dit is ook al aan de raad toegezegd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 

2.96 zienswijze 36 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat de landbouwwegen aangepast moeten worden aan de huidige behoefte. 
Specifiek noemt hij hierbij de Klompweg, waar een breedtebeperking van 2,20 meter en een aslast-
beperking van 2,4 ton geldt. Hij stelt dat hulpverleningsvoertuigen en vuilnisauto’s hier dus eigenlijk 
niet overheen kunnen. Indiener vindt dat deze wegen minimaal 2,75 meter breed gemaakt moeten 
worden en wijst daarbij op het feit dat de gemeente Wijdemeren recentelijk de Eilandseweg  heeft 
verbreed naar 3.00 meter en de daar geldende aslastbeperking heeft opgeheven. 
 
Beoordeling: 
De landbouwwegen en in dit geval de Klompweg is ooit aangelegd als ontsluitingsweg voor de daar-
langsgelegen percelen met een nevenfunctie voor de scheepvaart. Door de jaren heen zijn de trans-
porten naar deze percelen steeds zwaarder en breder geworden. Het GVVP deel D, maar ook het 
reeds vastgestelde deel A stelt dat aan deze groei een einde moet komen, en waar mogelijk ook 
wordt teruggedrongen. Voor de Klompweg geldt al jaren een breedte- en lengtebeperking. Bedrijven 
langs de Klompweg weten dit en dienen hier rekening mee te houden. Tegen bepaalde voorwaarden 
kan hier ook ontheffing voor worden verleend. Niettemin zal worden onderzocht of voor bepaalde 
wegen de maximale afmetingen kunnen worden verruimd. 
 
Het GVVP deel D gaat niet uit van verdere beperkingen op de Klompweg. Wel van aanscherping van 
de handhaving. 
 
Indiener wil, en dat is vanuit zijn standpunt zeer begrijpelijk, van de bestaande beperkingen af en ziet 
graag dat de weg wordt verbreed. Vanuit landschappelijk oogpunt is een verbreding in asfalt minder 
gewenst. Eventueel zou aan één zijde van de weg en bermverharding middels groenstenen uitge-
voerd kunnen worden, maar hier is veel geld mee gemoeid. Een eventuele verbreding door groen-
stenen (aan één zijde van de weg) kost op basis van een eerder aangevraagde € 85.000 excl. BTW 
zonder fundering en € 113.500,- excl. BTW met fundering. Niettemin zal hier verder onderzoek naar 
worden gedaan. 
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Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie - Onderzoeken groenstenen aan een zijde van de weg op de Klomp-
weg uitvoerbaar, financieel mogelijk en landschappelijk aanvaard-
baar zijn.  

- Onderzoeken of de maximale aslast- en/of breedtebeperking op be-
paalde wegen verruimd kan worden. 

 
 

 
2.97 zienswijze 37 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat de landbouwwegen aangepast moeten worden aan de huidige behoefte. 
Specifiek noemt hij hierbij de Klompweg, waar een breedtebeperking van 2,20 meter en een aslast-
beperking van 2,4 ton geldt. Hij stelt dat hulpverleningsvoertuigen en vuilnisauto’s hier dus eigenlijk 
niet overheen kunnen. Indiener vindt dat deze wegen minimaal 2,75 meter breed gemaakt moeten 
worden en wijst daarbij op het feit dat de gemeente Wijdemeren recentelijk de Eilandseweg  heeft 
verbreed naar 3.00 meter en de daar geldende aslastbeperking heeft opgeheven. 
 
Beoordeling: 
Zienswijze 37 is inhoudelijk gelijk aan zienswijze 36. Voor de verdere beoordeling wordt dan ook naar 
deze zienswijze verwezen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Zie zienswijze 36  

 
 
 
 

2.98 zienswijze 38 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ziet door de diversiteit geen mogelijkheden om een eensluidende zienswijze over deel D van 
het GVVP uit te brengen, maar onderschrijft wel de daarin benoemde belangen voor de veiligheid 
van het verkeer 
 
Beoordeling: 
Opmerking indiener voor kennisgeving aannemen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.99 zienswijze 39.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener onderschrijft de ambitie in het GVVP om de aslasten te beperken, maar vindt hiervan weinig 
terug in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Indiener stelt dan ook dat in de aanbestedingstrajec-
ten, waarbij de gevoelige wegen als het Zandpad betrokken zijn maximering aan aslasten vastgelegd 
moeten worden. 
 
Beoordeling: 
De opmerking van indiener ten aanzien van het aanbestedingsbeleid is juist. Bezien zal dan ook wor-
den in hoeverre de maximering kan worden opgelegd en welke meerkosten daarmee zijn gemoeid.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bezien om in de aanbestedingstrajecten waarbij transport over gevoelige 
wegen zoals het Zandpad plaats vindt een maximering in aslast op te nemen.  

 
2.100 zienswijze 39.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat een verdubbeling van de N201 niet past binnen het karakter van het 
Groene Hart. Voorkomen moet in ieder geval worden dat hierdoor extra verkeer ontstaat. 
 
Beoordeling: 
De door de indiener genoemde voorwaarde dat een eventuele verbreding niet mag leiden tot extra 
verkeer ondersteunen wij volledig. Dit zal dan ook het gemeentelijk uitgangspunt zijn in de daarvoor 
met de provincie Utrecht te voeren gesprekken. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.101 zienswijze 39.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ondersteunt het initiatief om te voorkomen dat navigatiemiddelen het Zandpad als alternatie-
ve route aangeven. Indiener vindt dat in de nota de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische 
kwaliteiten onderbelicht zijn en verzoek die in paragraaf 4.4.1 bij de beleidsuitgangspunten voor het 
vrachtverkeer bij de 5e en 6e bullit op te nemen. 
 
Beoordeling: 
De in het kader op paragraaf 4.4.1 aangegeven uitgangspunten vormen de letterlijke tekst van de in 
oktober 2013 door de raad vastgestelde beleidsuitgangspunten ter zake. Het past niet hier nu nieuwe 
elementen aan toe te voegen, al zullen die door ons zeker in de beoordeling worden meegenomen. 
In de beantwoording van zienswijze 36 is dit bijvoorbeeld al gedaan. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.102 zienswijze 39.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor Schulp Vruchtensappen en de gemeentewerf van Maarssen te verplaatsen. 
 
Beoordeling: 
Het is begrijpelijk dat de indiener in het kader van deze nota de bedrijfsverplaatsing van Schulp 
Vruchtensappen aan de orde wil stellen, aangezien de transportbewegingen naar dit bedrijf in strijd 
zijn met de beleidsuitgangspunten van het GVVP. De discussie over een bedrijfsverplaatsing be-
hoort, samen met de betrokken ondernemer te worden gevoerd binnen het programma Economie 
(zie ook beoordeling van zienswijze 30, waarbij moet worden gemeld dat in het kader van het GVVP 
hierover al wel verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden. 
 
De discussie rond een eventuele bedrijfsverplaatsing van de werf Maarssen zal worden gevoerd bin-
nen de planvorming van een groot nieuw afvalstoffenstation voor de gehele gemeente. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Samen met de betrokken ondernemer binnen het Programma Economie 
bezien of bedrijfsverplaatsing van Schulp Vruchtensappen mogelijk is 

 
 

2.103 zienswijze 39.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt voor de lengtebeperking van 9.00 meter, welke is voorzien tussen Zandpad 76 en 
Zandpad 34, voor het gehele Zandpad van toepassing te verklaren. Indiener verzet zich heftig tegen 
een eventuele verbreding van het Zandpad. 
 
Beoordeling: 
Zolang Schulp Vruchtensappen wordt bevoorraad met lange vrachtauto’s is deze maatregel voor het 
wegvak tussen de Machinesloot en de Proosdijweg niet mogelijk. Voor de bevoorrading van de wa-
tersportbedrijven aan de Scheendijk wordt ook van lange transportmiddelen gebruik gemaakt. Voor 
het wegvak tussen de Proosdijweg en Nieuwersluis is een lengtebeperking van 9.00 meter derhalve 
eveneens uitgesloten. Overigens is de lengtebeperking van 9.00 meter juist opgelengd naar 12.00 
meter, om de reguliere bedrijfsvoering van de percelen langs het Zandpad mogelijk te houden (zie 
zienswijze 23 en 24.4). Een eventuele overslag op kleinere voertuigen is behandeld bij de zienswij-
zen 22 en 29. 
 
De opmerking ten aanzien van een eventuele verbreding van het Zandpad wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met betrokken ondernemers langs het Zandpad mogelijkheden bezien naar 
overslag op kleinere transportmiddelen. 
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2.104 zienswijze 39.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener trekt twijfels of de bedrijfsvoering van Schulp Vruchtensappen nog wel in overeenstemming 
is met de vergunning uit 2008. 
 
Beoordeling: 
Overeenkomstig de beantwoording van zienswijze 30 zal hier in het kader van deel D niet op worden 
ingegaan.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 

2.105 zienswijze 39.7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op  dat bij het berm- en bomenbeheer door zeer zwaar materiaal schade wordt ver-
oorzaakt aan bermen en bomen en de ecologische ontwikkeling ernstig belemmert. 
 
Beoordeling: 
De opmerking van de indiener zal worden doorgespeeld naar de betreffende beheersdienst 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Opmerkingen van de indiener van zienswijze 39.7 t.a.v. het onderhoud van 
bermen en bomen doorgeven aan de beheersdienst.  

 
 
 

2.106 zienswijze 40.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat drempels voor het vrachtverkeer, busjes en aanhangwagen zeer hinderlijk zijn. 
Het kleppen van de aanhangwagens veroorzaakt hinder voor de omwonenden. Indiener verzoekt om 
hierbij op de Driehoekslaan en het Zandpad rekening te houden. 
 
Beoordeling: 
De nadelige effecten van drempels zijn bekend. Bij de verdere uitwerking zal hier ook terdege reke-
ning mee worden gehouden. Opgemerkt moet worden van kleppen van de aanhangwagens geen 
sprake is als de drempels rustig worden gepasseerd, 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.107 zienswijze 40.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist onderbouwde gegevens over het vrachtverkeer op met name het Zandpad om een 
goed oordeel te kunnen vellen.  
 
Beoordeling: 
Een, ten behoeve van het te nemen verkeersbesluit, uit te voeren uitgebreid herkomst- en bestem-
mingsonderzoek (zie zienswijze 24.3, 25.1, 29, en 35.4) zal hier meer helderheid in geven. De resul-
taten daarvan zullen naar de indiener worden toegezonden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 26.6 

 
 
2.108 zienswijze 40.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoekt af te zien van de voorgenomen lengtebeperking tussen Zandpad 34 en 75. Hij stelt 
dat langere voertuigen dan ergens moeten keren, hetgeen niet zomaar mogelijk is. 
 
Beoordeling: 
De keermogelijkheid ligt bij de bedrijven Zandpad 34 en 75 zelf. Verder mogen zij niet rijden. Overi-
gens is de lengtebeperking van 9.00 meter juist opgelengd naar 12.00 meter, om de reguliere be-
drijfsvoering van de percelen langs het Zandpad mogelijk te houden (zie zienswijze 23 en 24.4) 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
2.109 zienswijze 40.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener bepleit de Brugstraat in Breukelen open te houden voor kleinere bestelbusjes en landbouw-
voertuigen en opteert hierbij derhalve variant 3 (opheffen uitzonderingspositie landbouwverkeer).  
 
Beoordeling: 
De voorkeur van de indiener van zienswijze 40.4 voor variant 3 wordt voor kennisgeving aangeno-
men.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.110 zienswijze 41.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt een spitsafsluiting op het Zandpad alleen acceptabel als daarin een bestemmingsver-
keerregeling wordt opgenomen. 
 
Beoordeling: 
Het voorstel houdt in geslotenverklaring m.u.v. bestemmingsverkeer. Alvorens tot invoering wordt 
overgegaan wordt op het Zandpad nog een uitgebreid herkomst- en bestemmingsonderzoek uitge-
voerd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 
2.111 zienswijze 41.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt de lengtebeperking op het Zandpad tussen de percelen 34 en 76 op 12.00 meter te 
stellen. 
 
Beoordeling: 
Overeenkomstig is aangegeven bij de zienswijzen 23 en 24.4 is de lengtebeperking reeds opgelengd 
naar 12.00 meter. Bij de lengtebeperking wordt landbouwverkeer uitgezonderd.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie In paragraaf 4.4.4 bij lengtebeperking wegvak tussen Zandpad 34 en 76 
max. lengte van 9:00 meter wijzigen in 12.00 meter, met uitzondering van 
landbouwverkeer. 

 
 
 
 
2.112 zienswijze 41.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat de splitsing in routes leidt tot meer landbouw- en vrachtverkeer op het Zandpad en 
vraagt daarom langs de weg groenstenen aan te brengen. 
 
Beoordeling: 
De splitsing in routes geldt alleen voor voertuigen met een lengte van >12 meter. De splitsing is be-
doeld om de kans op tegemoetkomend verkeer te verkleinen, zodat daardoor de noodzaak van het 
rijden door de berm afneemt. Groenstenen worden in die optie niet noodzakelijk geacht.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.113 zienswijze 41.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat de maten in bijlage 4 van het GVVP deel D gelden voor machines uit  de jaren ’60 
en verzoekt deze aan te passen aan de meest recente maatvoeringen. 
 
Beoordeling: 
Bijlage 4 geeft de bestaande lengte-breedte en/of aslastbeperkingen weer. Deze bestaande situatie 
kan niet worden aangepast. De indiener wenst derhalve dat de bestaande verkeersbesluiten worden 
ingetrokken en dat nieuwe verkeersbesluiten worden genomen waarin rekening wordt gehouden met 
de maximum afmetingen van landbouwvoertuigen. 
De destijds genomen maatregelen waren gebaseerd op de breedte en draagkracht van de betreffen-
de wegen. Deze wegen zijn niet sterker of breder geworden. De Klompweg bijvoorbeeld is gemiddeld 
2,50 meter breed, vandaar de destijds bepaalde maximum breedte van 2.20 meter. Honorering van 
het verzoek van de indiener betekent dat er, zonder aanvullende voorwaarden, voertuigen met een 
breedte van 3.00 meter zouden mogen gaan rijden. 
Conform is aangegeven bij zienswijze 36, zal worden onderzocht of de maximale afmetingen voor 
bepaalde wegen verruimde kunnen worden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Onderzoeken of de maximale aslast- en/of breedtebeperking op bepaalde 
wegen verruimd kan worden. 

 
 
 
 
2.114 zienswijze 41.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt een spitsafsluiting van de Parallelweg van de N401 niet acceptabel. Hij stelt dat de 
voorgestelde alternatieve route veel meer gevaren met zich meebrengt en er veel burgerwoningen 
langs deze route liggen. Indiener zou graag zien dat de Breukelerwaard wordt opengesteld voor 
landbouwverkeer. 
 
Beoordeling: 
Zie voor de reactie op de spitsafsluiting zienswijze 20.1. 
Wanneer de Breukelerwaard voor het landbouwverkeer wordt opengesteld, komt dit verkeer op de 
westelijke rotonde van de A2 uit. Het is zeer de vraag of de beheerder van die rotonde, de provincie 
Utrecht daarmee kan instemmen 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met de provincie Utrecht in overleg treden over het eventueel openstellen 
van de Breukelerwaard voor landbouwverkeer.  
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2.115 zienswijze 41.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoek de Brugstraat open te houden voor verkeersbewegingen met landbouwverkeer klei-
ner dan 9 meter. Hij spreekt hierbij derhalve zijn voorkeur uit voor variant 3, het opheffen van de leng-
tebeperking voor landbouwvoertuigen. 
Indiener merkt hierbij wel op dat in dat geval wel het verbod voor landbouwverkeer op de route Huis 
ten Boschstraat- Binnenweg opgeheven zou moeten worden. Anders moetende lange voertuigen wel 
erg ver omrijden 
 
Beoordeling: 
De voorkeur van indiener voor variant 3 wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Conform is aangegeven bij zienswijze 24.11 zal het opheffen van de route voor landbouwverkeer via 
de Binnenweg worden heroverwogen, al zal dat naar verwachting bij de bewoners daar tot veel be-
zwaren leiden. 
Opmerking: Bij een overleg met de indiener op 20 april 2017 heeft deze aangegeven ook te kunnen 
instemmen met een eventuele breedtebeperking in de Brugstraat van 2.60 meter (variant 5). 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie In heroverweging nemen om landbouwverkeer op de route Huis ten Bosch-
straat – Binnenweg weer toe te staan. 

 
 
 
2.116 zienswijze 41.7 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener verzoek de Portengense Zuwe weer open te stellen voor het vrachtverkeer. Het vrachtver-
keer moet nu omrijden via het recreatiegebied de Bosdijk endoor het buurtschap Oud Aa. 
 
Beoordeling: 
De Portengense Zuwe is destijds voor het vrachtverkeer gesloten, omdat veel lang en zwaar vracht-
verkeer van en naar het bedrijventerrein Portengense Brug deze route nam. Dit leidde tot veel ge-
vaarlijke situaties en schade aan de bermen. Het verkeer van het bedrijventerrein Portengense Brug 
wordt geacht via de N401 naar de A2 te rijden. 
 
Gelet op het feit dat de route via de Portengense Zuwe vanaf de A2 gezien de kortste route naar de 
A2 is (TomTom) is het risico dat dit vrachtverkeer toch deze route gaat rijden te groot om dit verbod 
in heroverweging te nemen. 
Het vrachtverkeer komende vanuit Portengen Noord wordt overigens geacht ook door te rijden naar 
de N401 en vandaar naar de A2.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.117 zienswijze 42 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat de in het GVVP deel D genoemde maatregelen op het Zandpad en de parallelweg 
N401 ten koste gaat van zijn bedrijfsvoering. Hij gaat er alleen mee akkoord met de maatregelen 
wanneer hij voor zijn voertuigen een ontheffing krijgt. 
 
Indiener stelt voor op het Zandpad geen afsluitingen en beperkingen aan te brengen, maar de maxi-
mum snelheid terug te brengen naar 30 km/uur, zodat de geautomatiseerde routeplanners deze weg 
minder gauw als alternatieve route zullen aanduiden. Hij ziet als oplossing eentweede Vechtbrug ter 
hoogte van de Nieuweweg. Voorts vindt de indiener dat er veel meer meetrapportages moeten ko-
men om tot een gedegen voorstel te komen. 
 
Beoordeling: 
Indiener ziet de uitwerking van deel D van het GVVP wel erg somber in. De bestemmingen blijven 
voor de indiener altijd bereikbaar, ook zonder ontheffing. Soms zal hij alleen een andere route moe-
ten kiezen dan hij gewoon was. Een ontheffing (dit zou mogelijk alleen van toepassing zijn op de 
lengtebeperking van 12.00 meter op het Zandpad) kan incidenteel worden aangevraagd. Van een 
algemene ontheffing voor alle voertuigen van zijn bedrijf kan geen sprake zijn. 
Voor de reactie op de spitsafsluiting op de parallelweg N401 wordt verwezen naar de beoordeling 
van zienswijze 20.1 
 
De optie voor een Vechtbrug ter hoogte van de Nieuweweg is door het raadsbesluit van 20 december 
2016 niet meer aan de orde. 
 
Ten aanzien van de meetrapportages kan worden vermeld dat in aanloop naar de te nemen ver-
keersbesluiten op het Zandpad een uitgebreid herkomst- en bestemmingsonderzoek zal worden ge-
houden, waarin alle nu nog onbekende gegevens boven water moeten komen. Hierbij zullen ook nog 
aanvullende mechanische tellingen worden uitgevoerd. 
 
Voor vrijwel alle in het GVVP deel D genoemde maatregelen dient een verkeerbesluit te worden ge-
nomen. In dat kader zal met de belanghebbenden een uitgebreid vervolgoverleg plaatsvinden. Tegen 
het verkeersbesluit kan ook weer bezwaar worden gemaakt. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 42 

 
2.118 zienswijze 43 
Samenvatting zienswijze: 
Zienswijze 43 is inhoudelijk identiek aan zienswijze 41.1 t/m 41.7 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op zienswijze 43 wordt verwezen naar de beoordeling van de zienswijzen 41.1 t/m 
41.7 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.119 zienswijze 44.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is geen voorstander van het afsluiten van de parallelweg N401 in de ochtendspits. Hij vraagt 
of het mogelijk is een gescheiden fietspad langs de parallelweg aan te leggen. 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op de afsluiting van de parallelweg N401 wordt verwezen naar de beoordeling van 
zienswijze 20.1. 
De provincie Utrecht is wegbeheerder van de N401 en de Parallelweg. Voor de aanleg van een even-
tueel gescheiden fietspad langs deze weg is de gemeente dan ook niet het bevoegd gezag.. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 
2.120 zienswijze 44.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat bij  de ontsluiting Keulsche Vaart variant 3, met een rotonde bovenop de Brug-
oprit, het vracht- en landbouwverkeer extra wordt belemmerd. Het optrekken kost veel energie. 
 
Beoordeling: 
Bij het te houden haalbaarheidsonderzoek zal de opmerking van de indiener worden meegewogen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie De opmerking van de indiener van zienswijze 44.2 zal worden meegenomen 
in het te houden haalbaarheidsonderzoek. 

 
 
 
 
2.121 zienswijze 44.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt de Breukelerwaard open te stellen voor landbouwverkeer. 
 
Beoordeling: 
Conform is aangegeven bij zienswijze 41.5 komt het landbouwverkeer, bij openstelling van de Breu-
kelerwaard, uit op de westelijke rotonde van de A2. Het is zeer de vraag of de beheerder van die 
rotonde, de provincie Utrecht daarmee kan instemmen 
  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met de provincie Utrecht in overleg treden over het eventueel openstellen 
van de Breukelerwaard voor landbouwverkeer. 
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2.122 zienswijze 44.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat het verlagen van de maximum snelheid op de N402 tussen Breukelen en Maarssen 
zal leiden tot minder inhaalacties en is daar dus blij mee. Hij vraagt of de huidige drempels verwijderd 
kunnen worden om gevaarlijke inhaalmanoeuvres te voorkomen. 
 
Beoordeling: 
Niet begrepen wordt wat de indiener met de laatste opmerking bedoeld. Het antwoord is overigens 
nee, er komen er zeer waarschijnlijk juist een paar drempels bij. De provincie Utrecht, beheerder van 
het betreffende wegvak, verlaagt de snelheid alleen als er ook fysieke maatregelen worden getroffen 
om de snelheid naar beneden te brengen. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.123 zienswijze 45.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt zich af hoe de handhaving door de politie gaat plaatsvinden t.a.v. snelheidsovertre-
dingen, asociaal gedrag en geluidsoverlast. 
 
Beoordeling: 
De politie heeft aangegeven te zullen handhaven bij een op heterdaad geconstateerde overtreding. 
Over gerichte controles zijn nog geen afspraken gemaakt. Wij gaan ook onderzoeken of voor de 
handhaving van asociaal gedrag en/of geluidsoverlast de Boa’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) 
ingezet kunnen worden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Onderzoeken of  de Boa’s ingezet kunnen worden bij handhaving van asoci-
aal gedrag en/of geluidsonderzoek. 

 
2.124 zienswijze 45.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in deel D concrete maatregelen op de N402 tussen Maarssen en Breukelen en vraagt 
of de provincie concrete plannen heeft de snelheid daar terug te brengen naar 60 km/uur en of de 
gemeente zich daar hard voor maakt. 
Beoordeling: 
In deel D staan geen concrete maatregelen genoemd omdat de gemeente op de N402 buiten de 
bebouwde kom geen wegbeheerder is. Ja, de provincie wil nog dit jaar de snelheid daar verlagen. Dit 
is een uitvloeisel van een in 2015 met de gemeente afgesloten convenant voor maatregelen langs de 
gehele N402. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.125 zienswijze 45.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener mist in de uitvoeringsparagraaf de actie om met de beheerders van navigatiesystemen in 
onderhandeling te gaan over het terugdringen van het sluipverkeer (paragraaf 4.3.6). 
 
Beoordeling: 
De opmerking van de indiener is juist. Deze handeling zal aan de actielijst in de uitvoeringsprogram-
ma worden toegevoegd. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In hoofdstuk 5 (uitvoeringsprogramma) als actiepunt 45 toevoegen: “met 

beheerders van navigatiesystemen in onderhandeling gaan over het uitslui-
ten van bepaalde wegen als alternatieve route”. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.126 zienswijze 46 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt de spitsafsluiting van de parallelweg langs de N401 niet acceptabel. Hij stelt dat fiet-
sers prima de route langs de Heycop kunnen volgen. Voorts vraagt hij de Breukelerwaard open te 
stellen voor landbouw verkeer. 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op de spitsafsluiting van de parallelweg N401 verwijzen wij naar de beoordeling van 
zienswijze 20.1. 
Voor de beantwoording van de vraag om de Breukelerwaard open te stellen voor het landbouwver-
keer verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 41.5 en 44.3. 
De route langs de Heycop is prima voor het recreatief fietsverkeer maar veel minder geschikt voor 
het utilitair en schoolgaand fietsverkeer. De route is ca. 400 m langer en bovendien moet de twee 
keer de drukke N401 worden overgestoken. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.127 zienswijze 47.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener is van mening dat de (bestaande) beperkingen voor vracht- en landbouwverkeer als vermeld 
in bijlage 4 van deel D van het GVVP moeten worden aangepast aan de huidige gangbare afmetin-
gen en aslasten van deze voertuigen. 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op deze opmerking wordt verwezen naar de beoordeling van zienswijze 36 en 41.4 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Onderzoeken of de maximale aslast- en/of breedtebeperking op bepaalde 
wegen verruimd kan worden. 
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2.128 zienswijze 47.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat Kortrijk (weer) wordt genoemd als weg waar men de overlast van landbouw-
verkeer wil tegen gaan. Hij is van mening dat er een concurrentiebeding gaat spelen, wanneer de 
voorgestelde maatregelen alleen voor Kortrijk van toepassing worden verklaard. Indiener meent 
voorts dat de voorgestelde maximum snelheid van 25 km/uur voor tractoren moet worden geschrapt, 
omdat de landelijke wetgeving al aangeeft dat een landbouwvoertuig niet harder mag dan 30 km/uur. 
 
Beoordeling: 
In paragraaf 4.5.4. wordt Kortrijk alleen genoemd omdat hier door bewoners meermalen (meer dan 
vijf keer per jaar) wordt geklaagd over het gedrag van sommige bestuurders van landbouwvoertui-
gen. Vooral gaat het dan om veel te harden rijden, bellen tijdens het rijden en niet afremmen bij pas-
serende of tegemoetkomende fietsers. De voorgestelde maatregel (attentiebord op te wijzen op de 
maximum snelheid) is dan ook alleen bedoeld om de bestuurders van de landbouwvoertuigen er op 
te wijzen zich aan de wet te houden. De geldende maximum snelheid van tractoren is overigens wel 
degelijk 25 km/uur en niet zoals indiener aangeeft van30 km/uur. Van een vermeend concurrentie-
vervalsing is hier dan ook volstrekt geen sprake. 
 
Indiener stelt dat wellicht afspraken tussen agrariër(s) en de klagende bewoners gemaakt kunnen 
worden. Dat zou helemaal mooi zijn. Bij succes kan de in paragraaf 4.5.4. genoemde maatregel dan 
achterwege blijven 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4. bij Kortrijk de volgende noot aan te brengen: “De agrariërs 

en loonbedrijven, die gebruik maken van Kortrijk, worden eerst in de gele-
genheid gesteld met de bewoners afspraken over het gedrag te maken. 
Wanneer dit tot een succes leidt, kan van de voorgestelde maatregel worden 
afgezien”. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
 
 
 
2.129 zienswijze 47.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt de spitsafsluiting op de parallelweg N401 voor landbouwverkeer niet acceptabel 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op deze opmerking verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 20.1  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.130 zienswijze 47.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vraagt de Breukelerwaard weer open te stellen voor landbouwverkeer 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op deze opmerking verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 41.5  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Met de provincie Utrecht in overleg treden over het eventueel openstellen 
van de Breukelerwaard voor landbouwverkeer. 

 
 
 
2.131 zienswijze 47.5 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener zou graag zien dat de Portengense Zuwe weer wordt opengesteld voor het vrachtverkeer. 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op deze opmerking verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 41.7  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 
2.132 zienswijze 47.6 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener gaat akkoord met een lengtebeperking van 9 meter in de Brugstraat (maatregelen Brugstraat 
variant 3), mits het huidige verbod voor landbouwverkeer op de route Huis ten Boschstraat – Bin-
nenweg wordt ingetrokken. 
 
Beoordeling: 
De voorkeur van indiener voor variant 3 wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor de reactie op de 
door hem genoemde voorwaarde het landbouwverkeer over de Termeerbrug in Maarssen weer toe te 
staan, verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 24.11 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie In heroverweging nemen om landbouwverkeer op de route Huis ten Bosch-
straat – Binnenweg weer toe te staan. 
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2.133 zienswijze 48.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener acht een spitsafsluiting op het Zandpad niet noodzakelijk en wil, als die er toch komt, een 
goede bestemmingsverkeer-regeling. Indiener vraagt de lengtebeperking tussen Zandpad 34 en 76 
te verruimen en voorziet, bij een verplichte rijrichting, een toename van het landbouwverkeer op het 
Zandpad. Hij is van mening dat daartoe de bermen met groenstenen verhard moeten worden.  
 
Beoordeling: 
Zie voor de bestemmingsverkeerregeling de beoordeling van zienswijze 41.1, voor de lengebeper-
king de beoordeling van zienswijze 23 en voor de groenstenen de beoordeling van zienswijze 41.3 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.4.4 bij lengtebeperking wegvak tussen Zandpad 34 en 76 

max. lengte van 9:00 meter wijzigen in 12.00 meter, met uitzondering van 
landbouwverkeer. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.134 zienswijze 48.2 t/m 48.7 
Samenvatting zienswijze: 
Zienswijzen 48.2 t/m 48.7 is identiek aan de zienswijze 47.  
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op zienswijze 48.2 t/m 48.7 zie beoordeling zienswijze 47.1 t/m 47.6 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D - In paragraaf 4.5.4. bij Kortrijk de volgende noot aan te brengen: “De 

agrariërs en loonbedrijven, die gebruik maken van Kortrijk, worden 
eerst in de gelegenheid gesteld met de bewoners afspraken over het 
gedrag te maken. Wanneer dit tot een succes leidt, kan van de voor-
gestelde maatregel worden afgezien”. 

- In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 
7:00- 9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie - Met de provincie Utrecht in overleg treden over het eventueel open-
stellen van de Breukelerwaard voor landbouwverkeer. 

- In heroverweging nemen om landbouwverkeer op de route Huis ten 
Boschstraat – Binnenweg weer toe te staan. 

 
2.135 zienswijze 49 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener maakt bezwaar tegen de spitsafsluiting van de parallelweg N401 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op dit bezwaar verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 20.1  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.136 zienswijze 50 
Samenvatting zienswijze: 
Zienswijze 50 is identiek aan zienswijze 48/ 47 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op zienswijze 50 zie beoordeling van zienswijze 48.1 en zienswijze 47.1 t/m 47.6 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Zie aanpassing zienswijze 48.2 t/m 48.7 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Zie actie zienswijze 48.2 t/m 48.7  

 
 
2.137 zienswijze 51 
Samenvatting zienswijze: 
Zienswijze 51 is identiek aan zienswijze 48/ 47/ 50 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op zienswijze 51 verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 48.1 en  zienswijze 
47.1 t/m 47.6 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Zie aanpassing zienswijze 48.2 t/m 48.7 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Zie actie zienswijze 48.2 t/m 48.7  

 
2.138 zienswijze 52.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt een rotonde bij de aansluiting Rijksstraatweg- Slootdijk om allerlei redenen zeer onge-
wenst en voorziet dat hierdoor de toevoerwegen volledig zullen vastlopen. Het idee voor een rotonde 
is naar de mening van de indien volledig achterhaald. Hij stelt daarbij dat de snelheid op het wegvak 
van de N201 tot aan de aan te leggen rotonde geforceerd 80 km/uur moet blijven, omdat anders 
geen subsidie wordt verstrekt. 
 
Beoordeling: 
De Rijksstraatweg (N402) is ter plaatst in beheer bij de provincie Utrecht. De aanleg van de rotonde 
is dan ook in eerste instantie een provinciale aangelegenheid. 
Niettemin zullen wij op deze zienswijze een korte reactie geven, zonder in te gaan op de diverse door 
de indiener genoemde negatieve aspecten. De aansluiting Slootdijk op de N402 wordt door velen als 
zeer gevaarlijk ervaren. Een rotonde op die plaats zal in belangrijke mate bijdragen aan de verkeers-
veiligheid voor het afslaande verkeer richting Nigtevecht en voor de overstekende fietsers naar het 
tweezijdige fietspad langs de Loenerslootsebrug. Een rotonde vormt ook een prima snelheidsremmer 
voor het verkeer op de N402 naar het zuiden. Voorbij de rotonde wordt de maximum snelheid op de 
N402 ook 60 km/uur. Ten noorden daarvan blijft hij 80 km/uur, niet omdat anders de subsidie in ge-
vaar zou komen, maar omdat de provincie van oordeel is dat dit daar de juiste snelheid is. 
De provincie Utrecht bereid momenteel de aanleg van de rotonde voor. Daarbij zullen berekeningen 
worden uitgevoerd naar de capaciteit en de wachtrijlengtes. Als de berekeningen uitwijzen dat inder-
daad klopt wat de indiener denkt, zal de aanleg van de rotonde worden heroverwogen of zullen maat-
regelen worden getroffen om eventuele nadelige effecten te compenseren. 
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Voor de aanleg van de rotonde Slootdijk- N402 dient een Ruimtelijke Procedure te worden gevolgd 
met de nodige voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakrondes. Zienswijze 52.1 zou daar ook thuis 
horen en niet zozeer bij de behandeling van deel D van het GVVP. 
Op de door de indiener van zienswijze 52.1 genoemde zinvollere oplossingen zal in het kader van de 
reactie op de zienswijze niet worden ingegaan. Wel zullen deze suggesties in handen worden gesteld 
van de provincie Utrecht om mee te wegen bij de planvorming. 
 
Vooralsnog gaat ons college er van uit dat de aanleg van een rotonde op de aansluiting Slootdijk – 
N402 voor de verkeersveiligheid, snelheidsbeperking en doorstroming een prima oplossing is. 
  
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Suggesties voor “zinvollere” oplossingen in handen stellen van de provincie 
Utrecht.  

 
2.139 zienswijze 52.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener maakt melding van een gevaarlijke oversteek naar het “illegale” fietspad naast het gemaal bij 
sportpark de Heul. 
 
Beoordeling: 
De door de indiener gemelde “illegale” oversteek is zowel bij ons als de beheerder van de N402 de 
provincie Utrecht bekend. De provincie Utrecht heeft op basis van uitgevoerd onderzoek besloten 
hier geen extra maatregelen te zullen nemen. De provincie is van mening dat het probleem het beste 
kan worden verholpen door het paadje naar de Heul af te sluiten (bijv. met een hekje) voor fietsers. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Conform aanbeveling provincie Utrecht bezien of het paadje naar de Heul 
voor fietsers kan worden afgesloten. 

 
 
2.140 zienswijze 52.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt het ongewenst wanneer “de Werf” zou worden gebruikt om daar vrachtauto’s te parke-
ren. 
 
Beoordeling: 
“De Werf” valt binnen het destijds door de raad, bij vaststelling van deel B van het GVVP (nota parke-
ren en stallen) aangewezen zoekgebied voor vrachtauto’s, die niet in de kern Loenen aan de Vecht 
geparkeerd mogen worden. Het verkeersveiligheidsaspect (linksafslaand verkeer op de N402) wordt 
beduidend verbeterd als de aansluiting met de Slootdijk wordt ingericht als rotonde (zienswijze 52.1).   
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.141 zienswijze 52.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener ziet een eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein “de Werf” als een onzalig plan. 
 
Beoordeling: 
De opmerking van indiener past niet binnen de contouren van deel D van het GVVP, maar dient bin-
nen de voor deze eventuele uitbreiding te voeren Ruimtelijke Procedure te worden ingebracht. In de 
reactie op zienswijze 52.4 zal hier dan ook verder niet op worden ingegaan. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 
2.142 zienswijze 53 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener stelt dat een afsluiting van de parallelweg N401, Kortrijk/ en of Portengen voor het land-
bouwverkeer grote gevolgen voor zijn bedrijfsvoering zal hebben. 
 
Beoordeling: 
Een afsluiting van Kortrijk en Portengen wordt in deel D van het GVVP niet overwogen. Ten aanzien 
van de spitsafsluiting van de parallelweg N401 verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 20.1. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 7:00- 

9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 
Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 
2.143 zienswijze 54 
Samenvatting zienswijze: 
Zienswijze 54 is inhoudelijk gelijk aan zienswijze 48/ 47/ 50/ 51 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op zienswijze 54 verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 48.1 en  zienswijze 
47.1 t/m 47.6 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Zie aanpassing zienswijze 48.2 t/m 48.7 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Zie actie zienswijze 48.2 t/m 48.7  
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2.144 zienswijze 55.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener geeft aan dat in de Brugstraat te Breukelen een lengtebeperking voor alle voertuigen moet 
komen 
 
Beoordeling: 
Aangenomen wordt dat de indiener hiermee de voorkeur uitspreekt voor Brugstraat, variant 3, waarbij 
de uitzondering voor landbouwverkeer op de bestaande lengtebeperking vervalt.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
 
 
 
2.145 zienswijze 55.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat in Brugstraat te Breukelen veel te hard wordt gereden en stelt voor hier middels 
plantenbakken een slinger aan te brengen. 
 
Beoordeling: 
In de Brugstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, al staan hier borden die een maximum 
snelheid van 15 km/uur aangeven, maar deze borden zijn niet wettelijk. Ze zijn alleen bedoeld om het 
verkeer zo langzaam mogelijk te laten rijden. Uit tellingen in het verleden blijkt dat slechts 3% van de 
automobilisten harder rijdt dan is toegestaan (ca 70 per dag). De V85 ligt in de Brugstraat dan ook 
onder de 30 km/uur. Van die te hard rijdende automobilisten reden er 5 harder dan 50 km/uur. De 
vraag is of eventuele snelheidsremmende maatregelen deze wegmisbruikers tot een ander gedrag 
weten te brengen.  
 
Het probleem van de Brugstraat is dat deze eigenlijk te smal is voor effectieve (en veilige!) asverleg-
gingen. Het loont echter zeker de moeite om het idee van de indiener verder uit te werken en indien 
nodig in de praktijk uit te proberen. Van groot belang is dat fietsers en voetgangers daarbij niet de 
dupe worden en dat ook de bewoners van de Brugstraat, die hun huis uitkomen, dit veilig kunnen 
blijven doen. 
Overigens zijn de uiteindelijk in de Brugstraat te nemen maatregelen afhankelijk van welke variant 
daar wordt gekozen om het landbouwverkeer terug te dringen dan wel geheel te weren. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Het voorstel van de indiener van zienswijze 55.2 om in de Brugstraat een 
asverlegging aan te brengen verder uitwerken. 
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2.146 zienswijze 55.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat de bestaande verboden rond de Brugstraat in Breukelen  regelmatig worden 
genegeerd. Hij wijst hierop op het linksafgebod vanaf de Kerkbrink, het linksafverbod vanuit de 
Brugstraat en het eenrichtingverkeer op de Kerkbrink. Voorts geeft indiener aan veel hinder te onder-
vinden van grote groepen racefietsers, maar heeft hiervoor geen passende oplossing. 
 
Beoordeling: 
De genoemde overtredingen kunnen niet verder door fysieke maatregelen worden tegengegaan. Bij 
de inrichting is namelijk al het maximaal haalbare gerealiseerd. Zaak is om hier met de politie harde 
afspraken over te maken t.a.v. de handhaving. 
Tegen de racefietsers in de Brugstraat zou alleen wat kunnen worden gedaan, wanneer zij de wette-
lijke regels zouden overtreden. Vooralsnog is daarvan geen sprake. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Handhaving in en bij de Brugstraat in Breukelen aanscherpen.  

 
2.147 zienswijze 56 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener beklaagt zich over de staat van onderhoud van de Mijdensedijk: het wegdek is verzakt, ri-
oolputten steken boven de weg uit, er zijn diverse dwarssleuven aanwezig door kabelwerkzaamhe-
den en kanen brokkelen af. 
 
Beoordeling: 
Conform de uitvoeringsparagraaf van deel C van het GVVP (nota langzaam verkeer) zal de Mijden-
sedijk worden ingericht als fietsstraat. Hiervoor wordt er een nieuwe toplaag aangebracht, waarmee 
de klachten van de indiener verholpen worden. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.148 zienswijze 57.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op dat in deel D wordt vermeld dat landbouwverkeer uit de woon- en winkelgebieden 
moet worden geweerd. Hij verzet zich daar tegen. 
 
Beoordeling: 
De door de indiener genoemde zinsnede staat in paragraaf 4.5.1 bij de door de raad reeds vastge-
stelde beleidsuitgangspunten. Deze zinstaat namelijk in deel A van het GVVP, dat in oktober 2013 
door de raad is vastgesteld. In deel D wordt deze zin alleen verder uitgewerkt, met als resultante 
maatregelen in het centrum van Breukelen en het centrum van Loenen aan de Vecht. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.149 zienswijze 57.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt dat alle wegen in het buitengebied beschikbaar moeten blijven voor het landbouwver-
keer. 
 
Beoordeling: 
In deel D van het GVVP worden geen maatregelen voorgesteld die ertoe leiden dat bepaalde wegen 
in het buitengebied niet meer door landbouwverkeer bereden kunnen worden. Hooguit wordt voor 
twee wegen een afsluiting in de ochtendspits voorgesteld. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.150 zienswijze 58 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener meldt dat hij op het Zandpad geen last heeft van het landbouwverkeer. Wel wordt hinder 
ondervonden van lange vrachtauto’s, verkeer van en naar het gemeentehuis Maarssen sedert de 
samenvoeging, groepen solexrijders, snelle motoren zonder dempers en grote groepen wielrijders. 
Indiener ziet niets in de variant met een pontje voor het landbouwverkeer en zeker niet voor gemeen-
schapsgeld. 
Indiener meent dat de beste oplossing op het Zandpad is drempels aan te leggen en te handhaven. 
 
Beoordeling: 
De opmerkingen over de te ondervonden hinder en voorkeur voor drempels en handhaving, worden 
voor kennisgeving aangenomen. 
De visie van de indiener ten aanzien van het pontje voor landbouwverkeer en de financiering daarvan 
wordt meegewogen bij de verdere besluitvorming. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
2.151 zienswijze 59.1 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener merkt op de hoog vrachtverkeer vanaf Sluyswyck beter gewaarschuwd moeten worden op 
de lage doorrijhoogte van de Hoekbrug (Brug over de Vecht van Sweserengseweg). 
 
Beoordeling: 
Aan de zijde van Oud Zuilen staat al een voorwaarschuwing. Aan de zijde van Sluyswyck staat ook al 
een voorwaarschuwing, maar deze zal worden verplaatst voor een betere zichtbaarheid. 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Voorwaarschuwingsbord voor hoog verkeer bij Sluyswyck verplaatsen 
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2.152 zienswijze 59.2 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt dat het wegprofiel bij de aansluiting Oostwaard/ Sluyswijck verbreed moet worden om 
de veiligheid te verbeteren. De voetgangersruimte moet, aldus de indiener worden beperkt tot de 
oever/berm. Auto’s van de partyboten dienen niet in de bermen van Oostwaard te parkeren. 
 
Beoordeling: 
Ter plaatse geldt aan de Vechtzijde een parkeerverbod. De situatie is ter plaatse recentelijk aanpast. 
Het kruispunt is om de snelheid te beheersen en de oversteekbaarheid te vergroten zo krap mogelijk 
uitgevoerd. Langere voertuigen kunnen de bocht maken door eerst wat naar het noorden te sturen.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t. 

 
2.153 zienswijze 59.3 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener vindt dat de maximum snelheid van de Dorpsstraat te Oud Zuilen gehandhaafd moet worden 
via cameratoezicht en een permanente snelheidsdisplay (smiley). 
Beoordeling: 
Handhaving met camera’s is niet mogelijk en zeker niet binnen 30 km-zones. 
Smiley’s worden na verloop van tijd minder effectief. Om die reden worden ze over het algemeen 
slechts op toerbeurt voor een periode van maximaal 4 weken per locatie ingezet.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
2.154 zienswijze 59.4 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener wijst erop dat in Opbuuren-Buiten op het voetpad langs Oostwaard wordt geparkeerd, zodat 
voetgangers daar de weg op moeten. Indiener vraagt voorts het jaagpad langs de Vecht te herstellen 
 
Beoordeling: 
De door de indiener genoemde strook is aangelegd als combinatie parkeerstrook/ voetpad. Vandaar 
dat hier ook overrijdbare banden zijn aangebracht. Wanneer op de strook een auto staat geparkeerd, 
moeten voetgangers inderdaad de weg op, maar gevaarlijk is dat niet. Ter plaatse geldt een maxi-
mum snelheid van 30 km/uur. Langs de gehele weg Oostwaard geldt overigens dat voetgangers ge-
woon over de weg lopen. Alleen op het kleine stukje in Opbuuren-Buiten kunnen zij ook van de 
naastgelegen strook gebruik maken. 
De discussie rond het herstel van het jaagpad langs de Vecht wordt in een ander gremium gevoerd. 
In het kader van deel D van het GVVP wordt daar niet nader op ingegaan.   
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  
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2.155 zienswijze 60 
Samenvatting zienswijze: 
Indiener beklaagt zich erover dat zijn belangen bij de discussie van de 2e Vechtbrug niet zijn meege-
wogen en vindt voor zijn bedrijf de bestaande situatie (zonder beperkingen voor landbouwverkeer in 
de Brugstraat) het meest acceptabel. 
 
Beoordeling: 
De opmerkingen van de indiener van zienswijze 60 worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie n.v.t.  

 
 
2.156 zienswijze 61 
Samenvatting zienswijze: 
Zienswijze 61 is inhoudelijk gelijk aan zienswijze 48/ 47/ 50/ 51/ 54 
 
Beoordeling: 
Voor de reactie op zienswijze 61 verwijzen wij naar de beoordeling van zienswijze 48.1 en  zienswijze 
47.1 t/m 47.6 
 
Aanpassing nota auto- vracht- en landbouwverkeer: 
Deel D Zie aanpassing zienswijze 48.2 t/m 48.7 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Zie actie zienswijze 48.2 t/m 48.7  
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3 Wijzigingen n.a.v. mondelinge reacties 
 
De onderstaande opmerkingen zijn mondeling ingebracht op de inloopavond van 17, 18, 23 of 6 no-
vember 2015 en zijn niet verder in een schriftelijke zienswijze verwoord. 
 
 
 
3.1.1 Bewegwijzering naar Loosdrecht niet via de N402 
In Breukelen wordt Loosdrecht via de N402 verwezen. Indiener van de mondelinge reactie vindt dat 
deze verwijzing alleen via de noordelijke route (vanaf N201) moet plaatsvinden. 
 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Onderzoeken of de bewegwijzering naar Loosdrecht aangepast moet worden 

 
 
3.1.2 De doorsteek bij de rotonde N402/ Randweg ten noorden van Loenen a/d. Vecht is ge-

vaarlijk 
 
Indiener van de mondelinge reactie merkt op dat de doorsteek (ten behoeve van maaimachines) tot 
zeer veel verwarring bij de fietsers zorgt. Hij stelt voor deze te verwijderen. 
 
Deel D Geen aanpassing. 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie De opmerking van de indiener van mondelinge reactie 3.1.2. zal aan de be-
heerder van de rotonde (provincie Utrecht) worden voorgelegd.  

 
3.1.3 Aandacht voor uitwijkplaatsen 
 
Indiener van de mondelinge reactie merkt op dat bij de inrichting van wegen rekening gehouden dient 
te worden met de aanleg van voldoende uitwijkplaatsen en dat, waar deze zijn, ervoor gezorgd dient 
te worden dat daar dan ook niet wordt geparkeerd. Indiener noemt als voorbeelden, de Bergseweg in 
Nigtevecht, het Zandpad ter hoogte van het zwembad in Nieuwersluis en bij de Til in Vreeland. 
 
Deel D Geen aanpassing 

Bijlage deel D Geen aanpassing 

Actie Bij herinrichting van wegen rekening houden met het herstel en/of extra aan-
leg van uitwijkplaatsen. Bezien of bij belangrijke uitwijkplaatsen parkeerver-
boden ingesteld moeten/kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 

4 Ambtshalve wijzigingen 
 
Geen 
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5 Staat van wijzigingen 
 
In deel D van het GVVP Stichtse Vecht en/of in de daarbij behorende bijlagen zijn de hieronder ge-
noemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wijziging een gevolg is van 
een ingediende zienswijze of het gevolg van een mondelinge reactie.  
 
De punten onder 5.1 en 5.2 vormen de ‘Staat van wijzigingen’. 
 
5.1 Deel D 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 In de tekst van paragraaf 4.2.1 de maximumintensiteit voor de Rijks-

straatweg te Nieuwersluis stellen op 11.000 mtvtgn/ etmaal. 
Zienswijze 2.4 

2 In paragraaf 4.4.4 bij Kerkbrink/Herenstraat te Breukelen de max. lengte 
van 9:00 meter wijzigen in 11.00 meter 

Zienswijze 18.1 en 
32 

3 In paragraaf 4.5.4 bij Parallelweg N401 tekst en figuur 27 het tijdsvak 
7:00- 9:00 uur wijzigen in 8:00 – 9:00 uur 

Zienswijze 20.1, 
24.8, 41.5, 42, 
44.1, 46, 47.3, 
48.3, 49, 50.3, 
51.3, 53, 54.4 en 
61.4 

4 In paragraaf 4.4.4 bij lengtebeperking wegvak tussen Zandpad 34 en 76 
max. lengte van 9:00 meter wijzigen in 12.00 meter, uitgezonderd land-
bouwverkeer 

Zienswijze 23, 
24.4, 41.2 en 48.1 

5 In paragraaf 4.5.2 de wettelijke maten van landbouwvoertuigen opne-
men, met de aantekening dat deze maten voor de wegen in Stichtse 
Vecht de absolute maximum maten zijn, ook als in de toekomst de wette-
lijke maten zullen worden verruimd. 

Zienswijze 24.5 

6 In paragraaf 4.5.5. de door indiener van zienswijze 24.12 genoemde 
tekstaanpassingen doorvoeren. 

Zienswijze 24.12 

7 In figuur 19 op paragraaf 4.4.3 bij Kerkweg de trillingshinder aanduiden 
met ++ 

Zienswijze 27.4 

8 In figuur 19 op paragraaf 4.4.3 bij Zandpad de trillingshinder aanduiden 
met ++ 

Zienswijze 29 

9 Bij variant 2 op pagina 30 van deel D vermelden: “In het verleden is deze 
variant om diverse redenen niet haalbaar gebleken en wordt derhalve 
ook nu niet aanbevolen”.  

Zienswijze 35.1 

10 Projectnummer 42B in de uitvoeringsparagraaf schrappen Zienswijze 35.1 
11 In hoofdstuk 5 (uitvoeringsprogramma) als actiepunt 45 toevoegen: “met 

beheerders van navigatiesystemen in onderhandeling gaan over het 
uitsluiten van bepaalde wegen als alternatieve route”. 

Zienswijze 45.3 

12 In paragraaf 4.5.4. bij Kortrijk de volgende noot aan te brengen: “De 
agrariërs en loonbedrijven, die gebruik maken van Kortrijk, worden eerst 
in de gelegenheid gesteld met de bewoners afspraken over het gedrag te 
maken. Wanneer dit tot een succes leidt, kan van de voorgestelde maat-
regel worden afgezien”. 

Zienswijze 47.2, 
48.2, 50.2, 51.2, 
54.2 en 61.2 

 
 
5.2 Bijlage deel D 

 
Geen aanpassingen 
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5.3 Actielijst 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Met de sector afspraken maken teneinde de overlast van passa-

gierstransfers naar de cruiseschepen aan de meerplaats in Breukelen 
Noord tot een minimum te beperken. 

Zienswijze 1.1 

2 Bij groot onderhoud de geschetste problemen op de kruising Vrijheid-
slaan- Heycoplaan zo veel mogelijk weghalen. 

Zienswijze 1.2 

3 Bij projectnummer 26 (haalbaarheidsonderzoek doorstroming Straat-
weg te Breukelen) de optie linksafverbod naar Stationsweg en Nas-
saustraat betrekken. 

Zienswijze 1.3 

4 Met de langs de Straatweg te Breukelen gevestigde bedrijven afspra-
ken maken over het laden en lossen buiten de spits. 

Zienswijze 1.4 

5 Aanscherpen handhaving m.b.t. overtredingen op de Kerkbrink. Zienswijze 1.5 
6 Politie verzoeken handhavend op te treden tegen oneigenlijk gebruik 

van het fietspad langs het ARK in Breukelen Noord. 
Zienswijze 1.10 

7 Bezien hoe de handhaving en vergunningverlening op Oud Over kan 
worden aangescherpt en bezien of hier, in verband met de scherpe 
onoverzichtelijke bochten een extra lengtebeperking opgelegd kan/ 
moet worden. Op de Boslaan een herhalingsbord plaatsen verboden 
voor vrachtwagens. 

Zienswijze 3.1 

8 Bij planontwikkeling van Bisonspoor aandacht voor verbetering over-
steekbaarheid voetgangersoversteek vanuit Antilopespoor en bezien of 
de kruising Antilopespoor- Safariweg gelijkwaardig kan worden. 

Zienswijze 4.1 

9 Bezien in hoeverre vracht- en landbouwverkeer in verschillende 
bloemkoolwijken in Maarssenbroek kan worden geweerd. 

Zienswijze 4.2 

10 Met Lidl en Wahwollie in overleg treden hoe de situatie op Maarssen-
broeksedijk/ Kometenweg/ Nijverheidsweg verbeterd kan worden. 

Zienswijze 4.3 

11 Bij eventuele planontwikkeling van de rioolwaterzuivering/ afvalstoffen-
depot uitgebreid verkeersonderzoek laten uitvoeren naar de effecten 
op het aansluitende wegennet. 

Zienswijze 5.1 

12 Met de bewonerscommissie(s) plannen uitwerken voor verbetering van 
de verkeersveiligheid op de Driehoekslaan- Dr. Plesmanlaan. Daarbij 
actiepunt 33 uit nota zienswijzen deel C van het GVVP betrekken. 

Zienswijze 5.2 

13 Handhaving op parkeren fietsstroken Westbroekse Binnenweg aan-
scherpen.  

Zienswijze 6 

14 Bezien of uitbreiding van het aantal fietssymbolen op de Westbroekse 
Binnenweg noodzakelijk is. 

Zienswijze 6 

15 Onderzoeken of de verkeerslichten bij de Termeerbrug (westzijde) 
gehandhaafd moeten blijven. 

Zienswijze 7 

16 Handhaven op parkeren op trottoirs. Zienswijze 8 
17 Putdeksels die te ver zijn weggezakt ophalen. Zienswijze 9 
18 Met politie en Boa’s in overleg treden hoe meer en beter op verkeers-

besluiten gehandhaafd kan worden. 
Zienswijze 10 

19 In overleg treden met de VRU voor het aanbrengen van verkeersnie-
tjes op de Binnenweg te Maarssen 

Zienswijze 11 

20 Langs de Binnenweg te Maarssen smiley’s plaatsen. Zienswijze 11 
21 Knelpunt fietsoversteek Rijksstraatweg in Loenersloot alsnog opnemen 

in bijlage 1 behorende bij deel C van het GVVP. 
 

Zienswijze 14.5 

22 Gemeentelijk personeel als ook semioverheden als Waternet verzoe-
ken het Zandpad zo veel mogelijk te mijden. 
 

Zienswijze 15.3 
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No. Omschrijving Aanleiding 
23 Verzoek uit zienswijze 19.2, met snelheidsremmende maatregelen ter 

verder afhandeling doorgeven aan provincie Utrecht. 
 
 

Zienswijze 19.2 

24 De wensen van indiener van zienswijze 21 meenemen in het overleg 
met de provincie Utrecht over het toelaten van landbouwverkeer op de 
N401. 

Zienswijze 21 

25 Met Schulp Vruchtensappen bezien of kan worden overgeslagen op 
kleinere voertuigen. 

Zienswijze 22, 29 
en 39.5 

26 Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 24.3 

Zienswijze 24.3 

27 Bij het overleg met de provincie Utrecht om landbouwverkeer op de 
N401 toe te laten variant 4 van de indiener van zienswijze 26.2 inbren-
gen. 

Zienswijze 24.7 

28 In heroverweging nemen om landbouwverkeer op de route Huis ten 
Boschstraat – Binnenweg weer toe te staan. 

Zienswijze 24.11, 
41.6, 47.6, 48.6, 
50.6, 51.6, 54.6 en 
61.6 

29 Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 25.1 

Zienswijze 25.1 

30 Opmerkingen van de indiener van zienswijze 26.1 inbrengen in het 
overleg over de toekomst van de N201 met de provincie Utrecht. 

Zienswijze 26.1 

31 Kerkweg te Maarssen opnemen in roulatieschema voor de smiley’s Zienswijze 27.1 
32 Onderzoeken of de putdeksels in de Kerkweg te Maarssen voldoende 

vlak liggen en indien nodig deze ophalen. 
Zienswijze 27.3 

33 Met betrokken ondernemers langs het Zandpad mogelijkheden bezien 
naar overslag op kleinere transportmiddelen. 

Zienswijze 29 

34 Samen met de betrokken ondernemer binnen het Programma Econo-
mie bezien of bedrijfsverplaatsing van Schulp Vruchtensappen moge-
lijk is. 

Zienswijze 30 en 
39.4 

35 Onderzoeken of het juridisch mogelijk is de verhuur van solexen aan 
grote groepen te verbieden 

Zienswijze 30 

36 Onderzoeken of een afsluiting van de kern Kockengen voor vrachtver-
keer m.u.v. bestemmingsverkeer mogelijk is. 

Zienswijze 33 

37 Aan weerszijden van de Voorstraat een bord plaatsen met de tekst 
“landbouwverkeer stapvoets rijden svp” 

Zienswijze 33 

38 Strooiaannemer erop wijzen door de Voorstraat rustig te rijden. Zienswijze 33 
39 Onderzoeken groenstenen aan een zijde van de weg op de Klompweg 

uitvoerbaar, financieel mogelijk en landschappelijk aanvaardbaar zijn.  
Zienswijze 36 en 37 

40 Onderzoeken of de maximale aslast- en/of breedtebeperking op be-
paalde wegen verruimd kan worden. 

Zienswijze 36, 37, 
41.4 en 47.1 

41 Bezien om in de aanbestedingstrajecten waarbij transport over gevoe-
lige wegen zoals het Zandpad plaats vindt een maximering in aslast op 
te nemen. 

Zienswijze 39.1 

42 Opmerkingen van de indiener van zienswijze 39.7 t.a.v. het onderhoud 
van bermen en bomen doorgeven aan de beheersdienst. 

Zienswijze 39.7 

43 Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 
Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 26.6 

Zienswijze 26.6 

44 Met de provincie Utrecht in overleg treden over het eventueel openstel-
len van de Breukelerwaard voor landbouwverkeer. 
 

Zienswijze 41.5, 
44.3, 47.4, 48.4, 
50.4, 51.4, 54.4 en 
61.4 
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No. Omschrijving Aanleiding 
45 Resultaten van te houden herkomst- en bestemmingsonderzoek op het 

Zandpad t.z.t. toezenden aan indiener van zienswijze 42 
Zienswijze 42 

46 De opmerking van de indiener van zienswijze 44.2 zal worden meege-
nomen in het te houden haalbaarheidsonderzoek. 
 

Zienswijze 44.2 

45 Onderzoeken of  de Boa’s ingezet kunnen worden bij handhaving van 
asociaal gedrag en/of geluidsonderzoek. 

Zienswijze 45.1 

46 Suggesties voor “zinvollere” oplossingen (rotonde Slootdijk) in handen 
stellen van de provincie Utrecht. 

Zienswijze 52.1 

45 Conform aanbeveling provincie Utrecht bezien of het paadje naar de 
Heul voor fietsers kan worden afgesloten. 

Zienswijze 52.2 

46 Het voorstel van de indiener van zienswijze 55.2 om in de Brugstraat te 
Breukelen een asverlegging aan te brengen verder uitwerken. 

Zienswijze 55.2 

45 Handhaving in en bij de Brugstraat in Breukelen aanscherpen. Zienswijze 55.3 
46 Voorwaarschuwingsbord voor hoog verkeer bij Sluyswyck verplaatsen Zienswijze 59.1 
47 Onderzoeken of de bewegwijzering naar Loosdrecht aangepast moet 

worden 
Zienswijze 3.1.1 

48 De opmerking van de indiener van mondelinge reactie 3.1.2. zal aan 
de beheerder van de rotonde (provincie Utrecht) worden voorgelegd. 

Zienswijze 3.1.2 

49 Bij herinrichting van wegen rekening houden met het herstel en/of ex-
tra aanleg van uitwijkplaatsen. Bezien of bij belangrijke uitwijkplaatsen 
parkeerverboden ingesteld moeten/kunnen worden. 

Zienswijze 3.1.3 
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