
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 2 december 2015, aanvang 19.30 uur 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
D66 Femke Goedendorp, Linda Hogeveen, 
 Gerrit Phaff, Elmar de Ridder, Dick Verwoert en 
 Steven Rosman 
VVD Pauline Bredt-Aler, Jeroen Willem Klomps, 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven en 
Elfride Zeldenrust 

CDA Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen en 
Hetty Veneklaas (vanaf 19.45 uur, tijdens agendapunt 2) 

Lokaal Liberaal  Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis en Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Harry Noltes en Gerry Rijsterborgh 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman (vanaf 19.55 uur (tijdens agendapunt 2) en 

Frans de Ronde 
PvdA Maarten van Dijk en Els Swerts 
GroenLinks Linda van Dort en Piet Paul 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ‘t Hof 
 
Wethouders 
D66 Pieter de Groene en Franko Živković-Laurenta 
VVD Eric Balemans 
Streekbelangen Vital van der Horst 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
 
Afwezig 
Lokaal Liberaal    Suzanne Kox-Meijer 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Kox afwezig en is mevrouw 
Veneklaas en de heer Roetman later komen. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

Gebruik maken van het spreekrecht over bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord: 
a. mevrouw Van den Kommer, namens de heer Sibbel; 
b. mevrouw G. Boele; 
c. mevrouw M. Westveen-Bom, namens de ondernemersvereniging De Werf; 
d. de heer S. de Clercq, namens de Vechtplassencommissie; 
e. de heer N. Bos, namens alle Kerklaan bewoners die een zienswijze hebben ingediend; 
f. de heer H. Land; 
g. de heer H.A. den Hartog Klompweg 74/74a; 
h. de heer C. Jansen, namens de golfclub in Loenen; 
i. mevrouw L. de Graaf, namens de familie Willig, Zandpad 28; 



 

j. de heer T. Kroon, Slootdijk 5 in Loenen; 
k. mevrouw J. Vos, namens de heer Soele, Boslaan 13; 
l. mevrouw J. Kroon, namens de heer en mevrouw Willig, Nigtevechtseweg 188 te Vreeland. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 3 en 10 november 2015. 
Zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

a. Mevrouw E. Swerts (PvdA) over budgetten huishoudelijke hulp; 
b. Mevrouw E. Swerts (PvdA) over TSN huishoudelijke hulp. 

 
Toezegging wethouder Koops: 
In de eerste helft van 2016 met de raad van gedachten wisselen over de invulling van de 
huishoudelijke hulp. 

 
6. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 

De fractie van de PvdA dient de volgende amendementen en moties in: 
A2 → (gezamenlijk met D66) 
  Afstand tussen kleinschalige kampeerlocaties; 
A3 → Agrarische ontwikkeling toestaan als natuur, landschap en cultuurhistorie worden 
  versterkt; 
A4 → Begrip “Grondgebonden landbouw”; 
M1 → (gezamenlijk met GroenLinks, D66 en Stichtse Vecht Beweegt) 
  Beleid voor historische Buitenplaatsen; 
M2 → (gezamenlijk met D66) 
  Stapelen van dieren in agrarische gebouwen verbieden. 
 
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in: 
A5 → Boslaan 13. 
 
De fractie Streekbelangen dient de volgende amendementen en motie in: 
A1 → (gezamenlijk met D66 en GroenLinks) 
  Verhogen aantal kampeerplaatsen bij minicampings van 15 naar 25; 
A6 → (gezamenlijk met de VVD) 
  Verzoek aanpassen agrarisch bouwvlak Nigtevechtseweg 188 niet overnemen; 
M4 → (gezamenlijk met D66) 
  Bij toekomstige herzieningen van bestemmingsplannen een afwijkingsbevoegdheid 
  opnemen voor uitbreiden kampeerplaatsen op minicampings. 
 
De fractie van GroenLinks dient de volgende motie in: 
M3 → Onderzoek naar mogelijkheden voor het, via bestemmingsplannen, Gentechvrij 
  verklaren van Stichtse Vecht. 
 
Stichtse Vecht Beweegt dient het volgende amendement in: 
A8 → Geen dienstwoning toekennen aan Buitenplaats Ruygenhof. 
 
 
 
 



 

Het Vechtse Verbond dient het volgende amendement in: 
A7 → (gezamenlijk met Maarssen 2000, GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt) 
  Het perceel Loenen, achter Slootdijk 2, in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
  Noord opnemen. 

 
Wethouder Živković-Laurenta reageert op de moties en amendementen: 
M1 → wordt overgenomen; 
M2 → wordt ontraden; 
M3 → stelt voor deze eerste in een commissievergadering te bespreken; 
M4 → wordt overgenomen; 
A1 → wordt overgenomen; 
A2 → is tekstueel niet juist; 
A3 → wordt ontraden; 
A4 → is onnodig; 
A5 → jammer van het uitstel; 
A6 → kan zich daarin vinden; 
A7 → wacht op gewijzigde tekst; 
A8 → wordt ontraden. 
 

Schorsing van 23.15 tot 23.35 uur 
 
 2e termijn raad 
 

PvdA wil A2 intrekken als de wethouder kan toezeggen dat er een beleidskader voor 
minicampings komt. 
M1 is overgenomen en wordt daarom ingetrokken. 
M2 wordt ingetrokken. 
 
GroenLinks gaat akkoord met het behandelen van M3 in een commissievergadering. Motie 
wordt daarom aangehouden. 
 
Wethouder Živković-Laurenta zegt toe met een nota naar de raad te komen met een 
beleidskader voor minicampings. 
 
PvdA trekt A2 in. 
 
Toezegging wethouder Živković-Laurenta: 
Met een nota naar de raad komen betreffende een beleidskader voor minicampings. 
 

Schorsing van 00.20 tot 00.30 uur 
 

VVD trekt zich terug als mede-indiener van A6. 
 
Wethouder Živković-Laurenta neemt M4 over. M4 wordt vervolgens door Streekbelangen en 
D66 ingetrokken. 

 
 VVD vult het dictum van A5 aan met een extra gedachtestreepje: “Wijziging 52 te schrappen 
 zodat geen bouwvlak wordt opgenomen voor een extra woning en de beantwoording van 
 zienswijze 3.66 bij de Nota Zienswijzen in die zin aan te passen”. 
 
 
 



 

 Stichtse Vecht Beweegt wijzigt het dictum van A8 in: 
 - schrappen van wijziging 57d zodat geen dienstwoning wordt toegekend aan Buitenplaats 
  Ruygenhof; 
 - en in die zin herzien van de beantwoording van zienswijze 3.56.7. 
 

Stemming over amendementen en moties 
A1 aangenomen met 24 stemmen vóór en 8 stemmen tegen. (tegen: fracties van Lokaal 
Liberaal, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties 
vóór.) 
 
A3 verworpen met 8 stemmen vóór en 24 stemmen tegen. (vóór: fracties van D66 en PvdA. 
Overige fracties tegen.) 
 
A4 verworpen met 2 stemmen vóór en 30 stemmen tegen. (vóór fractie PvdA. Overige fracties 
tegen.) 
 
A5 aangenomen met 30 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. (tegen fractie van de ChristenUnie-
SGP. Overige fracties vóór.) 
 
A6 verworpen met 6 stemmen vóór en 26 stemmen tegen. (vóór fracties Lokaal Liberaal en 
Streekbelangen. Overige fracties tegen.) 
 
A7 aangenomen met 23 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. (tegen fracties CDA en 
ChristenUnie-SGP en drie leden van de VVD. Overige fracties vóór en twee leden van de VVD.) 
 
A8 verworpen met 4 stemmen vóór en 28 stemmen tegen. (Vóór: fracties Maarssen 2000 en 
Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen.) 
 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is unaniem vastgesteld. 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.40 uur. 
 
 
 
16 december 2015 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
3-12-2015 
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