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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1.  Een uitvoeringsbudget van € 353.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van fase 2 

"geluidswal Maarssenbroek".  
2. Dit bedrag in jaarschijven meenemen in de begroting 2017 en 2018.  
3. De gerealiseerde grondopbrengsten binnen het project als dekking ten gunste van het project 

beschikbaar stellen. 
4. De bestemmingsreserve revindicatie beschikbaar stellen als dekking van het uitvoeringsplan. 
5. Bijgevoegde 6e wijziging van de Programmabegroting 2017 vaststellen 
6. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen juridisch advies CMS en 

overzicht kosten en opbrengsten fase 2 op grond van artikel 25, derde lid van de 
Gemeentewet bekrachtigen. 

 
Samenvatting 
Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens hebben de gemeente er op attent gemaakt dat hun 
leidingen nabij de geluidswal niet overal meer bereikbaar zijn. Onderhoud of werkzaamheden bij 
storingen kunnen daarom niet direct plaatsvinden waardoor de garanties voor ongestoorde levering 
van water, gas en elektriciteit door deze nutsbedrijven in gevaar zijn. Daarnaast zijn er aanzienlijke 
veiligheidsrisico’s ontstaan doordat op verschillende plekken bouwwerken op het leidingtracé zijn 
geplaatst waardoor de leidingen bij calamiteiten niet toegankelijk zijn. De gemeente is daarop een 
traject gestart om samen met inwoners, Stedin en Vitens het leidingtracé veilig, toegankelijk en 
bereikbaar te maken. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld. Om het uitvoeringsplan tot uitvoer te 
kunnen brengen is een uitvoeringsbudget nodig van € 353.000. De grondopbrengsten die binnen het 
project worden gerealiseerd, worden als dekking ten gunste van het project beschikbaar gesteld. 
Daarnaast wordt de bestemmingsreserve revindicatie beschikbaar gesteld ter dekking van het 
project.  
 
Bijlagen 
1. Plan van aanpak "Geluidswal Maarssenbroek" 
2. Uitvoeringsplan “Geluidswal Maarssenbroek fase 2” 
3. Juridisch advies CMS (geheim o.g.v. art. 10, 2e lid, aanhef en onder b en g van de WOB) 
4. Brieven Vitens en Stedin 
5. overzicht kosten en opbrengsten fase 2 (geheim o.g.v. art. 10, 2e lid, aanhef en onder b en g van 

de Wet openbaarheid van bestuur) 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Uitvoeringsbudget  fase 2 geluidswal Maarssenbroek 
 
Begrotingswijziging 
6e wijziging programmabegroting 2017. 
 
Datum raadsvergadering 
4 april 2017 
 
Datum commissievergadering 
14 maart 2017 

 

Commissie 
Fysiek Domein 
 
Portefeuillehouder 
W. van Vossen 
 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
inge.te.kulve@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254512 
 
Registratie nummer 
-VB/16/07632 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De doelstelling van het project Geluidswal Maarssenbroek is om het leidingtracé nabij de geluidswal 
in Maarssenbroek veilig, toegankelijk en bereikbaar te maken voor de verschillende nutsbedrijven. En 
meer specifiek het leidingtracé vrij te maken en te houden van bouwwerken en andere obstakels die 
een veiligheidsrisico vormen. De tweede doelstelling is het gebruik van de gemeentegronden op een 
gelijke en transparante wijze te legaliseren.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Relevante beleidskaders voor dit project zijn:  
Nota restgroen Hierin zijn de voorwaarden en wijze waarop de verkoop van restgroen 

plaatsvindt geregeld. 
Revindicatiebeleid  Hierin zijn kaders gesteld voor legalisatie, handhaving en verjaring bij in 

gebruik genomen gronden.  
Handhavingsbeleid  Dat is vastgelegd in het Integraal handhavingsbeleid 2015-2018 gemeente 

Stichtse Vecht.  
Project “gebruik gemeentegronden” 

Dit project heeft als doel het gebruik van gemeentegronden op een gelijke en 
transparante wijze te legaliseren. Daarbij worden alle samenhangende zaken 
meegenomen zoals verkoop, verhuur, gebruik en adoptiegroen.  

 
Argumenten 
Raadscommissie Fysiek domein 
Op 1 december 2015 heeft ons college de bestuursopdracht “project in gebruik genomen 
gemeentegronden” vastgesteld. Het voorstel is op 5 januari en 2 februari 2016  besproken in de 
raadscommissie. Door de raadscommissie is gevraagd het voorstel aan te passen. De 
raadscommissie heeft daarbij het volgende meegegeven: 
 

1. Er wordt binnen het plan Maarssenbroek te weinig maatwerk geleverd. De communicatie met 
inwoners moet verbeteren en dat moet worden geborgd in het plan dat voor komt liggen. 
Daarnaast moet duidelijkheid worden gegeven over de participatie: waar hebben inwoners 
wel of niet wat over te zeggen? 

2. Binnen het plan Maarssenbroek moet meer duidelijkheid worden gegeven over de kosten. 
3. Duidelijkheid moet worden gegeven over de beslissingsbevoegdheid van de raad, met name 

ten aanzien van verjaring. 
 
Deze punten hebben betrekking op het project: ”Geluidswal Maarssenbroek”. Om die reden is eerder 
besloten om de projecten “gebruik gemeentegronden”en “geluidswal Maarssenbroek” los te knippen. 
Op 15 november 2016 heeft uw raad besloten tot uitvoering van het project “gebruik 
gemeentegronden” inzake de gemeentebrede aanpak van gebruik gemeentegronden. Dit 
voorliggende raadsvoorstel heeft dus enkel betrekking op de aanpak van het project  “geluidswal 
Maarssenbroek”.   

 
Meer maatwerk 
Om binnen het project meer ruimte te maken voor maatwerk en participatie van omwonenden heeft 
ons college besloten het project in 4 fasen te knippen. Voor elke fase wordt een plan van aanpak 
opgesteld. Dit plan van aanpak wordt aan uw raad voorgelegd. Hierbij zal dan tevens krediet worden 
gevraagd voor de uitvoering. Elke fase wordt afgesloten met een rapportage aan uw raad.  
 
Met dit raadsvoorstel wordt fase 1 afgerond en aan uw raad  krediet gevraagd  voor het 
uitvoeringsplan fase 2.  
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Fase 1 
Verkennen  
In deze fase wordt de omgeving in kaart gebracht. Scenario’s worden doorlopen, Q&A’s worden 
opgesteld, verjaringszaken, juridische aspecten en kosten en baten worden in beeld gebracht.  
Tenslotte wordt een risicoanalyse opgesteld. Het project zal wijkgericht en participatief worden 
aangepakt. Dit betekent dat er bewonersavonden plaatsvinden en per wijk een uitvoeringsplan wordt 
opgesteld. Deze fase is inmiddels afgerond.  
    
Fase 2 
Lanceren/doen 
In deze fase vindt de opdrachtverlening plaats voor de uitvoering van het project. De 
bewonersavonden zullen plaatsvinden en alle communicatiekanalen worden volop ingezet. In deze 
fase haken Vitens en Stedin aan om ons in de communicatie te versterken. Betrokkenen worden op 
minnelijke wijze verzocht hun medewerking te verlenen. Na fase 2 is duidelijk wat we op minnelijke 
wijze hebben kunnen bereiken. Deze fase wordt afgesloten met een rapportage aan uw raad over de 
stand van zaken. Daarnaast zal  een plan van aanpak worden aangeboden voor fase 3. Dit kan 
worden gezien als een uitvoeringbesluit om over te gaan naar fase 3.  
 
Fase 3 
Handhaving 
In deze fase ligt het accent op handhaving en zichtbare acties. Indien geen overeenstemming is 
bereikt met belanghebbenden, zal het handhavingstraject worden gestart. Bij handhaving via de 
publiekrechtelijke weg zal last onder dwangsom worden ingezet. Bij handhaving via de 
privaatrechtelijke weg zal de gemeente zelf ontruimen of een juridische procedure volgen via de 
rechtbank. De keuze tussen privaatrechtelijk en/of publiekrechtelijke handhaving wordt nader 
uitgewerkt in het plan van aanpak van de betreffende wijk. 
 

 

In deze fase kunnen de gronden die weer terug in beheer zijn gekomen worden ingericht. Dossiers 
kunnen worden afgerond.   
 
 
onderwerp Tijdspad Beslisdocument 
Fase1 
Verkennen 

September 2016-januari 2017 Maart  2017 
uitvoeringsplan en 
communicatieplan 

Fase 2 
Lanceren/doen 

april 2017-december 2018 December 2018 
rapportage en plan van 
aanpak handhaving 

Fase 3 
Handhaving 

Januari 2019- juli 2019 Evaluatie juli 2019 

Fase 4 Afronding  Juli 2019- september 2019  
 
 
Resultaten 
De volgende resultaten worden met de uitvoering van het project “geluidswal Maarssenbroek” 
beoogd: 

- het leidingtracé nabij de geluidswal Maarssenbroek veilig, toegankelijk en bereikbaar te 
maken voor de verschillende nutsbedrijven; 
 

Fase 4 
Afronden 
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- risicobeperking calamiteiten aan leidingen van nutsbedrijven en de aansprakelijkheid hierin; 
- meer rechtsgelijkheid. Degene die gemeentegrond in bezit neemt, lijkt beter af te zijn dan 

degene die zich netjes aan de regels houdt en zijn gebruik van gemeentegrond keurig regelt; 
- behoud en beheer van eigendommen en het voorkomen van bezitsverlies door verjaring; 
- voldoen aan de wettelijke verplichting. Een overheid is gehouden om op te treden tegen elke 

inbreuk op haar bezit, zo bepaalt artikel 160 lid 3 Gemeentewet. Deze bevoegdheid ligt bij 
het college van B&W.  

 
Kanttekeningen 
Juridische positie 
De juridische positie tussen de gemeente en de kabeleigenaren is afhankelijk van een aantal 
juridische factoren.  Zoals het al dan niet bestaan van overeenkomsten met de gemeente, de inhoud 
daarvan en het al dan niet bestaan van zakelijke rechten ten gunste van de kabeleigenaren. Voorts 
de  feitelijke aspecten zoals het antwoord op de vraag of het voor de kabeleigenaren daadwerkelijk 
noodzakelijk is om toegang te kunnen hebben tot die percelen en of daadwerkelijk een gevaarlijke 
situatie c.q. calamiteit kan ontstaan door aanwezigheid van bouwwerken boven de leidingen.  
 
Met het vestigen van een zakelijk recht van opstal is de toegankelijkheid tot de leidingen 
gewaarborgd. Vitens en Stedin zullen aannemelijk maken in welke gevallen het noodzakelijk is om 
bouwwerken van de leidingen te verwijderen. 
 
Om de juridische positie van de gemeente en de kabeleigenaren inzichtelijk te maken heeft CMS 
Derks Star Busmann ons hierover geadviseerd. Het juridisch advies is als vertrouwelijk stuk 
opgenomen als bijlage. Dit om onze juridische positie ten opzichte van de kabeleigenaren te 
waarborgen.  
  
Communicatie 
Het betreft hier de aanpak van een traject dat een lange historie kent. Soms gebruiken particulieren 
al dertig jaar een stuk grond. De gemeente heeft hier eerder niets aan gedaan. Dit vraagt om een 
zorgvuldige, constructieve en vooral gezamenlijke aanpak met gemeente, nutsbedrijven en inwoners 
voor het oplossen van een maatschappelijk probleem: het toegankelijk maken van het leidingtracé 
voor een veilige en gegarandeerde levering van gas, water en elektriciteit aan de huishoudens van 
Maarssenbroek. Dat betekent ook het uitsluiten van onaanvaardbare veiligheidsrisico’s. 
 
Per fase wordt een communicatieplan gemaakt, waarbij het krachtenveld en de actoren steeds 
geactualiseerd worden zodat de communicatie gericht ingezet kan worden.  
 
Fase1 verkennen: per gebied belangen in beeld brengen en samen oplossingen inventariseren 
Per wijk is de omgeving in kaart gebracht. Welke groepen zijn er precies bij betrokken, hun specifieke 
belangen, waar hebben we verder mee te maken en wat speelt er in het gebied. Vervolgens zijn we 
gezamenlijk met de bewoners en betrokkenen gaan bekijken hoe we de veiligheid van de inwoners 
kunnen waarborgen en op welke wijze de toegang van de nutsbedrijven tot hun leidingtracé kan 
worden gegarandeerd.  
 
In totaal hebben 5 bewonersavonden plaatsgevonden. De input van deze avonden is verwerkt in het 
uitvoeringsplan. Per wijk is een communicatieplan opgesteld dat noodzakelijk is voor een goede 
uitvoering per wijk. Informatie over de uitvoering moet uiteraard goed vindbaar zijn en 
vertegenwoordigers van de gemeente en nutsbedrijven moeten goed aanspreekbaar zijn. Ook moet 
er regelmatig een update zijn over de voortgang tot aan het einde van het traject. Hoe dit wordt 
georganiseerd is verwoord in het communicatieplan.    
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Fase 2 Lanceren/doen 
Communicatie is één van de belangrijkste pijlers in het project. De communicatie in het project 
kenmerkt zich door een open, positieve en persoonlijke benadering. Het communicatietraject vindt in 
nauwe samenhang plaats met het project “gebruik gemeentegronden”. In het plan van aanpak wordt 
per wijk omschreven welk communicatietraject zal worden doorlopen. De volgende 
communicatiemiddelen worden ingezet: 
 

• Interne kick off bijeenkomst met klankbordgroep 
• bewonersavonden   
• informeren van wijkraden en woningstichtingen 
• flyer met algemene informatie over het project 
• een artikel in een plaatselijke krant 
• persbericht 
• het inrichten van een website en een apart e-mailadres 
• persoonlijke communicatie in het vervolgtraject (keukentafelgesprekken) 
• in de wijken zelf een ruimte huren waarbij de drempel laag is om langs te komen. Dit 

bevorderen middels onder andere inloopdagen/inloopspreekuren.   
 

 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Door het project in fasen op te knippen zal per fase budget beschikbaar moeten worden gesteld. 
Hieronder volgt een overzicht van kosten en opbrengsten per fase waarbij het voor fase 3 en 4 een 
voorlopige inschatting betreft. Bij de start van elke fase zal de raad worden verzocht om hiervoor 
budget beschikbaar te stellen. Met dit raadsvoorstel wordt budget gevraagd voor de uitvoering van 
fase 2.  

 
 

Fase  clustering onderwerpen kosten 
opbrengsten per 
fase 

1 
Verkennen 

Opstellen uitvoeringsplan en 
communicatieplan per wijk 

€  25.000   €   0 
2 

Lanceren/doen Uitvoering plan van aanpak. € 353.000  € 205.000            
3 

Handhaving 
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke  
handhaving € 122.000  €   0          

4 
Afronding Herinrichting gronden €  20.000  €   0        

Totaal 
 

€ 520.000 € 205.000 
 
 
Kosten en opbrengsten fase 2 
In fase 2 worden de kosten benoemd die benodigd zijn om op minnelijke wijze overeenstemming te 
bereiken. Hierbij wordt het gebruik gelegaliseerd en worden afspraken gemaakt over de 
toegankelijkheid van het leidingtracé. Daarnaast wordt minnelijk overeengekomen dat de 
bouwwerken die belemmerend aanwezig zijn worden verwijderd. De totale kosten voor de uitvoering 
hiervan worden geschat op € 353.000. De kosten voor het vestigen van een recht van opstal  
zijn inbegrepen. Deze kosten bestaan uit het laten opstellen van een notariële akte en de kosten voor 
de inschrijving in het kadaster.  
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Indien is vastgesteld dat sprake is van verjaring zal er door een notaris een akte van verjaring 
moeten worden opgemaakt. Deze akte wordt ingeschreven in het kadaster. Daarnaast vind een 
kadastrale uitmeting plaats. De kosten worden in beginsel neergelegd bij de degene die zich beroept 
op verjaring.  De kosten bedragen per perceel € 868.  
 
Financiele dekking  
De kosten van het uitvoeringsplan fase 2 bedraagt in totaal € 353.000 De opbrengsten zijn 
geprognotiseerd op € 205.000. Per saldo heeft het uitvoeringsplan dus een negatief resultaat van  
€ 148.000.  
 
Wij stellen u voor het negatieve resultaat te dekken uit de bestemmingsreserve Revindicatie. In 
november 2016 heeft uw raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve Revindicatie . 
Het positieve resultaat vanuit het project ‘gebruik gemeentegronden”, geprognotiseerd op € 360.000 
wordt hierin gestort. De omvang van de bestemmingsreserve Revindicatie is in 2017 geraamd op  
€ 219.000. 
 
Vervolg 
De raad wordt middels de raadsinformatiebrief geinformeerd over de voortgang van het 
uitvoeringsplan. Daarnaast zal de raad via de planning & controlcyclus tussentijds worden 
geïnformeerd.  
 
 
7 februari 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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