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Besluitenlijst raadsvergadering van 20 november 2018, aanvang 19.30 uur 

Aanwezig 
Voorzitter Yvonne van Mastrigt 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 

De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 

Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 

Onno Tijdgat, Tessa Overdijkink en Bas Verwaaijen 
GroenLinks Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher, 

Ed Theunen en Gertjan Verstoep 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en 

Pim van Rossum 
Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Maarten van Dijk, Els Swerts en Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
Maarssen 2000 Riëtte Habes en Arjan Kroon 
PVV Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichts Appèl Hans van Maanen 

Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 

Afwezig 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij geeft een toelichting op de 
agenda.

2. Spreekrecht inwoners.
a. Theo Kok, voorzitter wijkcommissie Zwanenkamp, over de nieuwbouw in Zwanenkamp;
b. Maria Tegelaar, bewoonster Zwanenkamp, over de nieuwbouw in Zwanenkamp;
c. Inwoner over boerderij Vecht en Schans in Nieuwersluis. Zij brengt haar boerderij voor het 

voetlicht;
d. Koos Suurhoff over burgerinitiatief Stinzenlaan e.o. (agendapunt 12);
e. Paul Stoové over burgerinitiatief Atlantische Buurt (agendapunt 13).

3. Vaststellen van de agenda.
a. De voorzitter meldt dat een motie is aangekondigd door GroenLinks, mede namens PvdA en 

CDA over het verkennen van een logistieke hub in Stichtse Vecht e.o. Zij stelt voor deze 
eerst te agenderen voor de commissie Fysiek Domein.
De raad stemt hier mee in.
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b. De voorzitter meldt dat een motie is aangekondigd door Het Vechtse Verbond, mede namens 
PvdA en Maarssen 2000 over de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland. Gezien de urgentie 
stelt zij voor om deze motie als agendapunt 17 aan de agenda toe te voegen. 
De raad stemt hier mee in. 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2/3 oktober 2018. 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Er zijn geen vragen ingediend. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Maarssen 2000 mist een brief van een bewoner van Op Buuren over aansprakelijkstelling 
bomenkap. 
Voorzitter antwoordt dat de griffie de brief zal achterhalen en als het zo is dat deze op de lijst 
van ingekomen stukken thuis hoort, zal de brief alsnog geplaatst worden. 
De lijsten met ingekomen stukken en mededelingen van oktober en november zijn vastgesteld. 
 
Toezegging burgemeester: 
Brief bewoner Op Buuren over bomenkap achterhalen en zo nodig alsnog op de lijst van 
ingekomen stukken plaatsen. 
 

7. Benoeming mevrouw G.H.N. van Maanen tot commissielid voor Stichts Appèl. 
Mevrouw Van Maanen legt de verklaring en belofte af. 
 
Burgemeester schorst de vergadering voor felicitaties. 
 

Schorsing van 20.25 tot 20.30 uur. 
 

Hamerstukken 
 

8. Bestemmingsplan Veenkade 8 in Maarssen. 
Conform vastgesteld. 
 

9. Bestemmingsplan Straatweg 66 in Breukelen. 
Conform vastgesteld. 
 

10. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Conform vastgesteld. 
 

11. Evaluatie communicatieplan gemeenteraad en tweede evaluatie programma “Rondom de 
Raad”. 
Conform vastgesteld, met de aantekening dat Rein Bonhof bij de vaststelling van dit agendapunt 
de zaal heeft verlaten. 
 

Bespreekstukken 
 

12. Burgerinitiatief Stinzenlaan-Noord e.o. over bomenkap. 
Voorzitter meldt haar betrokkenheid bij dit agendapunt, geeft de voorzittershamer over aan de 
waarnemend voorzitter van de raad, Rob Roos en verlaat de zaal. 
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De waarnemend voorzitter legt uit dat de raad vanavond alleen over het proces praat en niet 
over de inhoud. De raad moet besluiten of het Burgerinitiatief aan de eisen van de verordening 
voldoet. De griffier heeft geconstateerd dat er minimaal 50 ondersteuners van het initiatief zijn. 
De raad is hier echter niet het bevoegde orgaan. Het college gaat over de Bomenverordening en 
daarom wordt het verzoek overgedragen aan het college. Voorgesteld wordt dit verzoek te 
betrekken bij de uitvoering van de motie “Eerst snoeien, dan weer groeien”. 
 
Maarssen 2000 vraagt of ook de bestrating, die is opgenomen in het Burgerinitiatief, in de 
opdracht aan het college kan worden meegenomen. 
 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat de inventarisatie van de bomen in het eerste kwartaal 
van 2019 klaar zal zijn. Daarbij zal dan ook het verzoek uit het Burgerinitiatief worden 
meegenomen. Ook de naar boven gedrukte stoeptegels zullen bij de inventarisatie worden 
meegenomen. 
 
De raad stemt unaniem in met het voorstel. 
 
De voorzitter keert terug in de raadzaal en ontvangt de voorzittershamer weer van de 
waarnemend voorzitter. 
 

13. Burgerinitiatief “Atlantische Buurt in Maarssen”. 
De voorzitter legt uit dat de raad vanavond alleen over het proces praat en niet over de inhoud. 
De raad moet besluiten of het Burgerinitiatief aan de eisen van de verordening voldoet. De 
griffier heeft geconstateerd dat er minimaal 50 ondersteuners van het initiatief zijn. 
Zij licht toe dat de verordening aangeeft dat een Burgerinitiatief vervolgens inhoudelijk in de 
volgende raad behandeld moet worden. Dat is 18 december en daaraan voorafgaan de 
commissie Fysiek Domein van 4 december. Het publiceren van de stukken van deze 
vergadering dient, volgens de geldende regels, uiterlijk aanstaande vrijdag 23 november te 
gebeuren. Dan ligt er nog geen gedegen advies van het college over de inrichting van het 
proces. Op 4 december kan er slechts een mondeling advies van het college in de commissie 
gegeven worden. Zij geeft de raad mee te overwegen om te beslissen de commissiebehandeling 
uit te stellen tot januari 2019. Daarvoor dient het besluit te worden geamendeerd. 
 
ChristenUnie-SGP verzoekt om schorsing. 
 

Schorsing van 21.00 tot 21.15 uur. 
 
VVD dient amendement 1 in, waarbij beslispunt 2 van het besluit wordt gewijzigd van: 
2. Het Burgerinitiatief te behandelen in de commissie Fysiek Domein van 4 december 2018 en 

de raad van 18 december 2018. 
In: 
2. Het Burgerinitiatief te behandelen in de commissie Fysiek Domein van 8 januari 2019. 
 
ChristenUnie-SGP dient amendement 2 in, waarbij beslispunt 3 van het besluit wordt gewijzigd 
van: 
3. Het college vragen om de raad te adviseren over het Burgerinitiatief. 
In: 
3. Het college te vragen om een reactie te geven op het Burgerinitiatief. 
 
Amendement 1 is met 32 stemmen vóór unaniem aangenomen. 
Amendement 2 is met 32 stemmen vóór unaniem aangenomen. 
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Het geamendeerde besluit is met 32 stemmen vóór unaniem vastgesteld. 
 

14. Uitgangspunten en randvoorwaarden afvalscheidingsstation, inclusief werfactiviteiten. 
PVV dient amendement 2 in met als dictum: 
A2 – Openingstijden afvalscheidingsstation 
Besluit: 
Het volgende uitgangspunt toe te voegen: 
“De openingstijden op de 5 werkdagen van de week zijn van 08.00 – 16.00” 
 
PvdA dient amendement 1 in, mede namens Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en 
Maarssen 2000, met als dictum: 
A1 – Steunpunt in Loenen e.o. voor veel voorkomende afvalstromen 
Besluit: 
Besluitpunt 1 te wijzigen: 
“De gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden van bijlage 1 om te komen tot een locatie 
voor een nieuw afvalscheidingsstation inclusief werfactiviteiten en een steunpunt in te richten in 
de omgeving van Loenen a/d Vecht waar inwoners vanuit de noordelijke kernen terecht kunnen 
voor een beperkt aantal veel voorkomende afvalstromen (eenvoudige voorziening) vast te 
stellen.”;  
een beslispunt 3 toe te voegen: 
“De exploitatiekosten van het steunpunt te betrekken bij de begroting en dekking van het nieuw 
te bouwen grote afvalscheidingsstation.”;  
een uitgangspunt toe te voegen aan Bijlage 1 
• een steunpunt in te richten in de omgeving van Loenen a/d Vecht waar inwoners vanuit de 

noordelijke kernen terecht kunnen voor een beperkt aantal veel voorkomende afvalstromen 
(eenvoudige voorziening). 

 
Stelt de PVV een aanvulling op hun amendement voor: ook een zaterdag openstelling. 
 
Maarssen 2000 dient amendement 3 in met als dictum: 
A3 – Uitgangspunt vaststellen locatie afvalscheidingsstation naar demografisch midden 
gemeente 
Besluit: 
Het uitgangspunt 
“Ligging van een nieuw afvalscheidingsstation en gemeentewerf in het geografisch hart van de 
gemeente is een logische keuze i.v.m. de bereikbaarheid voor inwoners uit alle kernen en het 
uitrukken van de gemeentelijke serviceteams om overal in de gemeente snel paraat te zijn. “ 
Als volgt te wijzigen: 
“Ligging van een nieuw afvalscheidingsstation en gemeentewerf in het demografisch midden 
van de gemeente is een logische keuze i.v.m. de woonplaats van de inwoners van Stichtse 
Vecht. 
 
Vraagt eerst bij de raad terug te komen alvorens een vervolgbeslissing wordt genomen. 
 
Streekbelangen vraagt Loenen en Kockengen te handhaven als steunpunt. 
Steunt amendement 2 mits daar een zaterdagopenstelling aan wordt toegevoegd. 
 
CDA pleit voor 1 afvalscheidingsstation met ruime openingstijden. 
 
Lokaal Liberaal stemt in met het voorstel. Vraagt de wethouder om alle regelingen voor het 
inzamelen van afval tegen het licht te houden. 
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Het Vechtse Verbond kan amendement 2 steunen mits daar een zaterdag- en een 
avondopenstelling aan wordt toegevoegd. 
 
GroenLinks stemt in met het voorstel. Niet met de amendementen. 
 
ChristenUnie steunt de amendementen niet. 
 
VVD vraagt de ophaalfrequentie voor de noordelijke kernen op te schroeven. Kan amendement 
2 steunen, mits er een avondopenstelling aan wordt toegevoegd. 
 
Wethouder Van Dort antwoordt dat er één afvalscheidingsstation komt, zonder steunpunten. 
Ook steunpunten, hoe klein ook, dienen te voldoen aan wet- en regelgeving. 
 
ChristenUnie-SGP constateert dat in het door de raad vastgestelde Grondstoffenplan nog wordt 
gesproken over overslagstations. Hoe zit dat? 
 
Voorzitter vraagt of de raad nog een extra commissiebehandeling wil voor dit voorstel. 
Het voorstel van de voorzitter wordt met 10 stemmen vóór en 22 stemmen tegen verworpen. 
(Vóór: fracties PVV, Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond. Overige 
fracties tegen.) 
 
Wethouder Van Dort zegt toe de service naar de inwoners aan te passen als dat nodig is. De 
Locatiekeuze zal aan de raad worden voorgelegd. 
 
PVV voegt aan het amendement toe: , alsmede op de zaterdagen van 08.00 tot 16.00 uur. 
 
Streekbelangen vraagt het programma van eisen eerst in de commissie te bespreken voordat 
het college dit vaststelt. 
 
Wethouder Van Dort zegt toe het programma van eisen eerst aan de commissie voor te leggen. 
Het Grondstoffenplan waarin de overslagstations (dislocaties) genoemd worden, is van een paar 
jaar geleden (2016-2022). Voortschrijdend inzicht leert dat dit onder andere financieel gezien 
niet mogelijk is. 
 

Schorsing van 22.15 tot 22.25 uur. 
 
Wethouder Van Dort zegt toe op de in het Grondstoffenplan genoemde overslagstations terug te 
komen bij het programma van eisen en vraagt om nu met het proces door te kunnen gaan. 
 
ChristenUnie-SGP kan hiermee instemmen, maar benadrukt geen wijzigingen in de besluiten 
aan te brengen zonder overleg met de raad. 
 
Stemverklaringen: 
PvdA zal vóór het voorstel stemmen. Is niet tegen de uitgangspunten. Komt terug op de 
steunpunten bij het programma van eisen. 
Maarssen 2000 zal vóór het voorstel stemmen. Betreurt het dat dit op een aanname moet 
gebeuren. Vraagt in de toekomst om een betere onderbouwing. 
Het Vechtse Verbond zal vóór het voorstel stemmen. Is teleurgesteld dat dit weer een scheiding 
tussen oppositie en coalitie is. 
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Het gewijzigde amendement 2 – Openingstijden afvalscheidingsstation is verworpen met 7 
stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (Vóór: de fracties PVV, Streekbelangen, Maarssen 2000 
en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 1 – Steunpunt in Loenen e.o. voor veel voorkomende afvalstromen is 
verworpen met 11 stemmen vóór en 21 stemmen tegen. (Vóór: de fracties PVV, 
Streekbelangen, Stichts Appèl, PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond. Overige fracties 
tegen.) 
 
Amendement 3 – Uitgangspunt vaststellen locatie afvalscheidingsstation naar 
demografisch midden gemeente is verworpen met 2 stemmen vóór en 30 stemmen tegen. 
(Vóór: fractie Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 
 
De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn met 32 stemmen vóór unaniem vastgesteld. 
 
Toezeggingen wethouder Van Dort: 
1. de service naar de inwoners aanpassen als dat nodig is; 
2. de locatiekeuze aan de raad voorleggen; 
3. het programma van eisen eerst aan de commissie voorleggen, voordat het college dit 

vaststelt; 
4. op de in het Grondstoffenplan genoemde overslagstations terugkomen bij het programma 

van eisen. 
 

15. Werkbedrijf Stichtse Vecht / begrotingswijziging. 
VVD dient namens alle 11 partijen een amendement in – Dekking tekorten uitvoering Wsw bij 
Kadernota 2020, met als dictum: 
Besluit: 
beslispunt 4c als volgt te wijzigen: 
2020 en verder: het jaar 2019 wordt gebruikt om het Werkbedrijf op te starten en de 
bedrijfsvoering te optimaliseren en de raad bij de Kadernota 2020 een dekkingsvoorstel te doen 
toekomen voor de eventuele structurele tekorten op de uitvoering van de Wsw. 
 
Amendement - Dekking tekorten uitvoering Wsw bij Kadernota 2020 is met 32 stemmen 
vóór unaniem aangenomen. 
 
Het geamendeerde besluit is met 32 stemmen vóór unaniem vastgesteld. 
 

16. Financiering en voortzetting project “Voorkomen en tijdig signaleren van financiële 
problemen” in 2019. 
Maarssen 2000 dient het Amendement – Financieringsvoorstel Project Voorkomen en tijdig 
signaleren van financiële problemen in, met als dictum: 
Besluit: 
Het voorgestelde dekkingsvoorstel; 
Een bedrag van € 95.075 uit het Initiatievenbudget Sterke Basis 2019 beschikbaar te stellen 
voor het voorzetten van het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’ in 
2019. 
als volgt te wijzigen:  
De volgende bedragen beschikbaar te stellen voor het voortzetten van het project “Voorkomen 
en tijdig signaleren van financiële problemen” in 2019:  
a. Restant Initiatievenbudget 2018:  € 21.574 
b. Bijdrage uit initiatievenbudget Sterke Basis 2019: € 50.000 
c. Mindering op uren formatie afdeling in 2019: € 24.401. 
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VVD wil niet snijden in de formatie. Stelt voor punt b op te hogen met de gelden genoemd in 
punt c en punt c te laten vervallen. In dat geval kan de fractie het amendement steunen. 
 
Maarssen 2000 kan daar in mee gaan.  
 
De wethouder wordt gevraagd bij de raad terug te komen als het subsidieplafond in zicht komt 
en er een goed initiatief wordt ingediend. 
 
Wethouder Van Liempdt komt terug naar de raad als het subsidieplafond bereikt is en er goede 
initiatieven worden ingediend. Met het aannemen van het voorliggende amendement kunnen er 
in 2018 geen initiatieven meer gehonoreerd worden. Korten op de formatie is niet handig. 
Hij zegt toe eventuele initiatieven uit 2018 in 2019 in behandeling te nemen. 
Hij zegt tevens toe voor de raad, middels een monitor, de trends die optreden als effect van de 
inzet van een meer preventief beleid, zichtbaar te maken. De afspraken die met verschillende 
partijen gemaakt worden zullen naar de raad gecommuniceerd worden. De realistische ambities 
van het college komen naar de raad. 
 
Het gewijzigde amendement - Financieringsvoorstel Project Voorkomen en tijdig 
signaleren van financiële problemen is met 32 stemmen vóór, unaniem aangenomen. 
 
Het geamendeerde besluit is met 32 stemmen vóór, unaniem vastgesteld. 
 
Toezeggingen wethouder Van Liempdt: 
1. bij het bereiken van het subsidieplafond terugkomen naar de raad; 
2. voor de raad, middels een monitor, de trends die optreden als effect van de inzet van een 

meer preventief beleid, zichtbaar te maken; 
3. de afspraken die met verschillende partijen gemaakt worden naar de raad communiceren. 
 

17. Motie Het Vechtse Verbond, PvdA en Maarssen 2000 – N201 tussen Amstelhoek en 
Vreeland. 
Het Vechtse Verbond dient, mede namens PvdA en Maarssen 2000, de motie in met als dictum: 
Verzoekt het college 
1. het college Gedeputeerde Staten op te roepen om het besluit inzake de denkrichtingen uit te 

stellen; 
2. de bewoners schriftelijk en via informatiebijeenkomsten te informeren over de 

verkeersproblemen en mogelijke denkrichtingen; 
3. de bewoners te horen over de leefbaarheidsproblemen die zij nu en in de toekomst 

verwachten, ervaren t.g.v. de N201; 
4. de bewoners te betrekken bij de keuze en uitwerking van ‘de bouwstenen’ voor het traject 

Vreeland tot de aansluiting met de A2; 
5. bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen om eerst de mogelijkheden inzake openbaar 

vervoer nader uit te werken. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt om schorsing om te overleggen over beslispunt 1 uit de motie. 
 

Schorsing van 23.05 tot 23.15 uur. 
 
Wethouder Klomps herkent zich niet in de motie en ontraadt deze. Er is frequent bestuurlijk 
overleg over de N201. Uitstel is niet wenselijk. 
 
Streekbelangen vraagt de wethouder de raad meer te informeren over wat hij in regionaal 
verband doet. 
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De voorzitter zal met het college naar een manier zoeken hoe de raad geïnformeerd kan worden 
over de werkzaamheden van het college in regionaal verband. 
 
Het Vechtse Verbond wil in overleg met de wethouder punt 1 van de motie wijzigen. 
 
VVD wil een andere motie indienen en vraagt om schorsing. 
 

Schorsing van 23.40 tot 23.45 uur. 
 
Het Vechtse Verbond wijzigt de motie als volgt: 
Spreekt uit dat: 
Er pas een besluit genomen kan worden inzake de denkrichtingen als wordt voldaan aan: 
a. de bewoners en de raad schriftelijk en via informatiebijeenkomsten te informeren over de 

verkeersproblemen en mogelijke denkrichtingen; 
b. de bewoners te horen over de leefbaarheidsproblemen die zij nu en in de toekomst 

verwachten, ervaren t.g.v. de N201; 
c. de bewoners te betrekken bij de keuze en uitwerking van ‘de bouwstenen’ voor het traject 

Vreeland tot de aansluiting met de A2; 
d. bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen om eerst de mogelijkheden inzake openbaar 

vervoer nader uit te werken. 
 
VVD dient mede namens GroenLinks, Lokaal Liberaal, CDA en PVV een motie in N201 tussen 
Amstelhoek en Vreeland, met als dictum: 
Verzoekt het college: 
1. om actief te blijven aansluiten bij besprekingen over de voornoemde ontwikkeling met de 

Provincie en de betrokken omliggende gemeenten; 
2. de bewoners en gemeenteraad te informeren over de voortgang van de besprekingen en de 

effecten voor de inwoners van Stichtse Vecht. 
 
Stemverklaringen: 
ChristenUnie-SGP vindt het een rommelige discussie. Is daarom uit principe tegen beide moties. 
Maarssen 2000 zal de moties niet steunen. Doel van de motie is al bereikt. 
 
Het Vechtse Verbond trekt de motie in. 
 
De motie N201 tussen Amstelhoek en Vreeland van VVD, GroenLinks, Lokaal Liberaal, CDA 
en PVV, is met 29 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen. (Tegen: fracties Maarssen 
2000 en ChristenUnie-SGP. Overige fracties vóór.) 
 
Toezegging burgemeester: 
met het college naar een manier zoeken hoe de raad geïnformeerd kan worden over de 
werkzaamheden van het college in regionaal verband. 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23.55 uur. 
 
18 december 2018 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
MdJ, 21-11-2018 
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