
Pagina 1 van 6 
 

 

Besluitenlijst digitale raadsvergadering van 8 juni 2021, aanvang 19.30 uur, in de 
digitale vergaderzaal 1. (Koetshuis in Breukelen) 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Bianca Espeldoorn-Bloemendal 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 

Hans van Maanen, Olaf Morel, Onno Tijdgat, 
Frank Venus en Bas Verwaaijen 

VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, 
Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en 
Arjan Wisseborn 

GroenLinks Marja van Gaalen, Albert Gemke, 
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 Sophia Jeddaoui, Joseph Toonen en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
PVV     Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
VVD Jeroen Willem Klomps 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig 
VVD Rick Nederend 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent deze digitale raadsvergadering en heet iedereen welkom, met name de 
kijkers thuis en de familie Fiscalini, in de raadzaal aanwezig voor de benoeming van de heer 
Fiscalini als commissielid. Hij inventariseert of de raadsleden, digitaal, aanwezig zijn. 
 
Met een punt van orde wijst Wim Ubaghs zijn mede raadsleden op de e-mail van de griffie van 
vandaag over het niet gebruiken van de toevoeging Stichtse Vecht achter de partijnaam. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
1. De heer Ivar Koren spreekt in over de hinderlijke geluidsoverlast door het passeren van 

zware voertuigen over de Vreelandbrug in Vreeland als gevolg van het gebrek aan 
onderhoud. Hij vraagt om een gesprek met de portefeuillehouder Verkeer. 

2. De heer Gerard van Engelenburg kaart het probleem aan van de hondenuitlaatservices 
(HUS). Per 1 of 15 juli is nieuwe regelgeving van kracht en mogen HUSsen niet meer dan 
drie honden tegelijk uitlaten, bijvoorbeeld in het Goois Natuurreservaat in Hilversum en bij de 
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Maarsseveense Plassen in Maarsen. Hierdoor kunnen zij hun bedrijf niet meer uitvoeren en 
heeft hij zelf geen opvang meer voor zijn hond. Vraagt de raad na te denken welke 
mogelijkheden er wel zijn. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 en 12 mei 2021. 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Streekbelangen vraagt de brieven: 
A-04 van de VNG betreffende de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van 
Nederland en 
B-01 van de KNSB over de realisatie skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen 
te agenderen voor een commissievergadering. 
Burgemeester zal dit aan het presidium voorleggen. 
 
PvdA vraagt brief B-02 van de wijkcommissie Bisonspoor over fietsen in Bisonspoor te 
verplaatsen naar de C-categorie, ter afdoening in handen van het college te stellen met afschrift 
aan de raad. 
Burgemeester zegt dit toe. 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt de brieven: 
A-20 van een inwoner over totaalplan spoor; 
A-25 een ledenbrief van de VNG betreffende een voorbeeld Verordening Participatie; 
A-26 van een inwoner met de suggestie voor aankoop van het pand Tupperware in Loenen; 
B-01 van de KNSB over de realisatie skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen en, evenals de 
PvdA, B-02 van de wijkcommissie Bisonspoor over fietsen in Bisonspoor 
te verplaatsen naar de C-categorie, ter afdoening in handen van het college te stellen met 
afschrift aan de raad en brief A-25 te betrekken bij een bijeenkomst over participatie 
omgevingsvisie en te agenderen voor de pioniersgroep. 
Burgemeester zegt dit toe, met uitzondering van brief A-25. De organisatie (participatiekamer) 
zal een modelverordening ongetwijfeld betrekken bij het opstellen van de verordening. Dit valt 
buiten de taak van de pioniersgroep. 
 
Toezeggingen burgemeester: 
1. presidium vragen de brieven A-04 en B-01 te agenderen voor een commissievergadering; 
2. de brieven A-20, A-26, B-01 en B-02 te verplaatsen naar de C-categorie, ter afdoening in 

handen van het college te stellen met afschrift aan de raad. 
 
7a. Benoeming commissielid Het Vechtse Verbond. 

Bij acclamatie is Raymond Fiscalini benoemd als commissielid voor Het Vechtse Verbond. 
Hierna neemt de burgemeester hem de eed af. 
 

Schorsing van 20.00 tot 20.05 uur voor felicitaties. 
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7b. Benoeming plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden. 
Bij acclamatie is Frank Venus benoemd als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van 
het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
 

Hamerstukken 
 
8. Aanpassen subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken. 

Stemverklaring: 
PVV wenst geacht te worden tegen te stemmen. Bij het oorspronkelijke besluit is een motie van 
de PVV aangenomen. Hiervan is echter niets terug te vinden in dit voorstel. 
Conform vastgesteld met 30 stemmen vóór en 1 stem tegen. (Tegen: de fractie van de PVV. 
Overige fracties vóór.) 

 
9. Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden. 
Conform vastgesteld. 
 

10. Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Plassenschap Loosdrecht. 
Conform vastgesteld. 
 

Bespreekstukken 
 

11. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, legalisatieaanvraag paddock, 
ringslangbroeihoop en takkenril op perceel Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis. 
Dit voorstel is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 13 april 2021, in de raad 
van 11 mei 2021 en vervolgens verwezen naar de commissie Fysiek Domein van 26 mei 2021. 
 
Streekbelangen heeft, mede namens Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond, in de raad 
van 11 mei 2021 het amendement 11.1 – Paddock Mijndensedijk ingediend, met als dictum: 
Beslispunt 1. van het raadsbesluit 
1. Een ontwerpbesluit te nemen inhoudende het afgeven van een verklaring van geen 

bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de paddock, ringslangbroeihoop 
en takkenril op het perceel Mijndensedijk 53 te Nieuwersluis;  

te wijzigen in: 
1. Een ontwerpbesluit te nemen inhoudende het afgeven van een verklaring van geen 

bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de ringslangbroeihoop, de 
takkenril en de paddock voor zover deze is gelegen op een afstand van minimaal 50 m tot 
een woning van een derde, op het perceel Mijndensedijk 53 te Nieuwersluis;  

 
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat er een verzoek ligt voor legalisatie van 3 van de tien 
illegale bouwwerken. De overige 7 bouwwerken worden gesloopt. Bij een verzoek om 
handhaving naar aanleiding van oneigenlijk gebruik van de paddock zal de gemeente actie 
ondernemen. Hij ontraadt de motie. Deze is praktisch niet uitvoerbaar. 
 
Stemming 
Amendement 11.1 – Paddock Mijndensedijk is met 25 stemmen tegen en 6 stemmen vóór 
verworpen. (Vóór de fracties van Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht, Het Vechtse Verbond 
en de ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen.) 
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Raadsbesluit 
Stemverklaringen: 
Streekbelangen was aanvankelijk vóór het voorstel, maar gelet op de onwilligheid met 
betrekking tot de paddock zal de fractie nu tegen stemmen. 
Het Vechtse Verbond zal tegen stemmen. Alles wat gezegd, gedaan en beloofd wordt is 
gebaseerd op bedrog. 
 
Het raadsbesluit is met 25 stemmen vóór en 6 stemmen tegen vastgesteld. (Tegen: de fracties 
van Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht, Het Vechtse Verbond en de ChristenUnie-SGP. 
Overige fracties vóór.) 
 
ChristenUnie-SGP maakt met een punt van orde kenbaar dat de fractie de stemverklaring van 
Het Vechtse Verbond ongepast vindt. 
 

12. Motie Samen Stichtse Vecht e.a. – Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk door 
middel van tussentijdse onafhankelijk inspectie. 
Samen Stichtse Vecht dient, mede namens GroenLinks en Het Vechtse Verbond motie 12.1 – 
Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk door middel van tussentijdse 
onafhankelijke inspectie in, met als dictum: 
roept het college op: 
1. een onafhankelijke derde partij een tussentijdse onafhankelijk inspectie uit te laten voeren, 

waarbij helder wordt of het uitgevoerde en nog uit te voeren werk echt de knelpunten zal 
gaan ondervangen (watermanagement; bocht Maarsseveense Poort; voldoende mate van 
stutting riolering, extra ingeplande werkzaamheden door nutsbedrijven, etc.); 

2. de vertrouwensbreuk met omwonenden te herstellen door alles op alles te zetten op goede 
regievoering en heldere communicatie; 

3. met een heldere transparante termijnagenda te komen: wanneer welke werkzaamheden 
gaan plaatsvinden en welke financiële tegen/meevallers dit project nog in zich heeft; 

4. volledige transparantie te verschaffen en  
5. de geheimhouding op dit dossier op te heffen. 
 
Wethouder Van Liempdt maakt sinds juli 2020 onderdeel uit van het college. Heeft in augustus 
2020 dit project opgepakt en is direct gestart met het organiseren van bewonersavonden. Hij 
beaamt dat er veel overlast is (geweest) en er veel mis is gegaan. Inmiddels heeft met de 
bewonerscommissie een gesprek plaatsgevonden. Het verslag van dit gesprek zal deze week 
naar de raad worden gestuurd. Over drie maanden volgt een vervolggesprek. Voor dit project is 
een interne audit gestart. De uitkomst hiervan komt na het zomerreces naar de raad. 
Bewonersbrieven worden beantwoord. De projectleider is met de omwonenden in gesprek over 
schades/claims. Binnenkort volgt nadere informatie via een RIB. 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt om een schorsing naar aanleiding van gemaakte opmerkingen 
over punt 1 van het dictum. 
 

Schorsing van 21.20 tot 21.30 uur 
 
Samen Stichtse Vecht meldt dat punt 1 van het dictum vervalt en de punten 2 t/m 5 vernummerd 
worden in 1 t/m 4. PVV is dan ook mede-indiener van de motie. 
 
Wethouder Van Liempdt herhaalt zijn reactie op de motie zoals hij in de commissie heeft 
aangegeven. Het opheffen van de geheimhouding is in gang gezet, evenals de overige punten 
uit het dictum. Hij komt schriftelijk terug op de vraag wanneer de stapel stenen en zand naast de 
Heeren van Maarssen aan de Maarsseveensevaart wordt verwijderd. Na afronding van de 
werkzaamheden is de overlast van het fietspad opgelost. Hij gaat niet in op individuele zaken. 
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Stemming 
Stemverklaringen: 
VVD is tegen de motie. Door de toezeggingen van de wethouder is de motie overbodig. 
Streekbelangen is, na aanpassing van het dictum, vóór de motie. 
PVV legt er de nadruk op dat zij de motie ook als ondersteuning van het beleid van de 
wethouder ziet. 
 
Motie 12.1 - Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk is met 12 stemmen vóór en 19 
stemmen tegen verworpen. (Tegen: de fracties van Lokaal Liberaal, VVD, CDA en PvdA. 
Overige fracties vóór.) 
 
Toezeggingen wethouder Van Liempdt: 
1. het verslag van het gesprek met de bewonerscommissie deze week naar de raad sturen; 
2. na het zomerreces de uitkomst van de interne audit naar de raad sturen; 
3. schriftelijk terugkomen op de vraag wanneer de stapel stenen en zand naast de Heeren van 

Maarssen aan de Maarsseveensevaart wordt verwijderd (Streekbelangen); 
4. binnenkort volgt nadere informatie via een RIB (VVD). 
 

13. Motie CDA – Orange the World. 
CDA dient, mede namens Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen, PvdA 
en GroenLinks motie 13.1 – Orange the World in, met als dictum: 
verzoekt het college: 
1. indien mogelijk dit jaar tenminste drie gebouwen in Stichtse Vecht tot 10 december oranje  te 

kleuren; 
2. de campagne zoveel als mogelijk via de gemeentelijke gebouwen (organisaties) bekend 

te maken. 
 
Wethouder Veneklaas geeft aan dat de oordeelsvorming en het besluit over de motie aan de 
raad is. Indien de motie wordt aangenomen kan de communicatie hierover ook breder getrokken 
worden dan alleen het geweld tegen vrouwen en meisjes. De organisatie van Orange the World 
biedt ook ander materiaal aan om de campagne onder de aandacht te brengen. 
 
Stemming 
Stemverklaringen: 
Samen Stichtse Vecht sluit zich aan bij de woorden van de PVV en is ook tegen iedere vorm van 
geweld zowel lichamelijk als geestelijk. In de communicatie naar buiten toe breder ingaan op alle 
vormen van geweld. 
CDA begrijpt dat andere partijen ook tegen andere vormen van geweld zijn. 
Het Vechtse Verbond staat achter het signaal wat hiermee gegeven wordt. 
VVD is tegen geweld, maar ook tegen het in de schijnwerpers zetten van gebouwen door middel 
van een oranje licht. Zal tegen de motie stemmen. 
 
Motie 13.1 – Orange the World is met 24 stemmen vóór en 7 stemmen tegen aangenomen. 
(Tegen: de fracties van de VVD, ChristenUnie-SGP en PVV. Overige fracties vóór.) 
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Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.20 uur. 
 
 
6 juli 2021 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
9-6-2021 


	Besluitenlijst digitale raadsvergadering van 8 juni 2021, aanvang 19.30 uur, in de
	digitale vergaderzaal 1. (Koetshuis in Breukelen)
	Aanwezig
	De leden
	Wethouders
	1. Opening.
	2. Spreekrecht inwoners.
	1. De heer Ivar Koren spreekt in over de hinderlijke geluidsoverlast door het passeren van zware voertuigen over de Vreelandbrug in Vreeland als gevolg van het gebrek aan onderhoud. Hij vraagt om een gesprek met de portefeuillehouder Verkeer.
	3. Vaststellen van de agenda.
	De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
	4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 en 12 mei 2021.
	De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
	5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
	6. Ingekomen stukken en mededelingen.
	7a. Benoeming commissielid Het Vechtse Verbond.
	7b. Benoeming plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
	Bij acclamatie is Frank Venus benoemd als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

	verzoekt het college:

