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Overzicht van uitkomsten van de raadsvergadering donderdag 27 juni 2019 
Voorzitter van de vergadering: G.F. (Frits) Naafs  

Griffier W. (Walter) Hooghiemstra 

Aanvang van de vergadering 19.30 uur  

 

Aanwezig waren de raadsleden E. (Evert) de Boer (VVD), G.J. (Gert-Jan) van den Brink (SGP), 

J.E.L. (Erik) van Buiten (D66), L.N. (Lennart) van der Burg (D66), C.M.A.W. (Clemens) 

Festen (OPEN), J.W.G. (Han) Guillaume (VVD), A. (Anouk) Haaxma (BVH), W. (Wim) 

Hak (D66), E. (Ernst) Hart (OPEN), G. (Gera) Hensbergen (BVH), T.F. (Frits) Jansen (SGP), 

D. (Dick) Karssen (ChristenUnie), W.J.V. (Werner) van Katwijk (CDA), P.P. (Peter) 

Kranenburg (CDA), R. (Ron) van der Laan (VVD), K.S. (Karin) Oyevaar (D66), C.D. (Carmen) 

Rietdijk (D66), T. (Teunis) Reedijk (CDA), M.K. (Marina) Roelofsen (CDA), J.H.J.C.M. (Judith) van 

Roij (VVD), T.H.M.G. (Tim) Rooijakkers (VVD), F. (Florien) Scager (VVD), J.G.W. (Joost) 

Scheltinga (OPEN), S. (Sybe) Streekstra (BVH), N. (Nienke) van der Veen (OPEN), F. L. (Francine) 

van der Velde (BVH), S.I. (Sigrid)Vink (OPEN) en K. (Karel) de Wit (OPEN). 

 

Aanwezig waren verder de wethouders G. (Gerrit) Boonzaaijer, C. (Chantal) Broekhuis,  R. (Rob) 

Jorg en J.E. (Hans) Waaldijk. 

 

Afwezig raadslid J. (Jorrit) Linders (VVD). 

 

2. Bij de mededelingen maakt de fractie van BVHlokaal bezwaar tegen de suggestie dat 

betrokken inwoners van Maarn zich als raadslid afzijdig zouden moeten houden vanwege 

belangenverstrengeling. 

 

3. De raad heeft toegelaten als nieuw lid L.N. (Lennart) van der Burg (D66), waarmee is voorzien 

in de vacaturen door het overlijden van J. (Johan) Klaassen.  

De geloofsbrieven zijn nagezien door de leden Guillaume, Kranenburg en Scheltinga. 

Raadslid van der Burg heeft de belofte afgelegd. 

 

12. Bij voorrang wordt behandeld het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten gebiedsontwikkeling 

Breeschotenlaan en Tromplein, inclusief MFA Maarn’ vanwege de publieke belangstelling voor 

dit onderwerp. 

Tijdens de behandeling van dit agendapunt zegt het college toe: 

- Op korte termijn in gesprek te gaan met het stichtingsbestuur De Twee Marken naar 

aanleiding van hun weergave van de mondelinge afspraken, om zo snel tot overeenstemming 

te komen en 

- Hierover in de raadsvergadering van donderdag 11 juli aanstaande aan de raad de stand van 

zaken te melden. 

 

De raad heeft aangenomen een amendement (ingediend door VVD, OPEN, D66, CDA en 

ChristenUnie) waarbij de voorwaarden voor de gebiedsontwikkeling worden gewijzigd. 

Het amendement is aangenomen met de stemmen voor van de indieners (22) en de stemmen 

tegen van BVHlokaal en SGP (6). 

Het aldus gewijzigde raadsvoorstel is aangenomen met de stemmen voor van VVD, OPEN, D66, 

CDA en ChristenUnie (22) en de stemmen tegen van BVHlokaal en SGP (6). 

 

4. Bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten de motie ‘plastic is not fantastic’ te 

agenderen als punt 13a. 
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5. Bij het vragenuur zijn vragen gesteld over: 

- Woningbouw aan de Julianalaan in Leersum (door raadslid Van Katwijk),  

- Plannen van de exploitant van het Hernschotermeer (door raadslid Oyevaar), waarbij het 

college heeft toegezegd: 

- de gegeven antwoorden ook op papier aan de raad te sturen, 

- alleen in te stemmen met een provinciaal inpassingsplan voor 

bestemmingsplanwijzigingen in het gebied als de raad daar mee heeft ingestemd, 

- de uitspraak van Raad van State over versoepeling stikstof-beleid (door raadslid Van der Burg), 

waarbij het college heeft toegezegd de vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

De raad heeft zonder discussie bij de lijst van hamerstukken besloten over 

6. Taskforce sociaal domein: toegang via sociale dorpsteams 

7. Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

8. Stedenbouwkundig kader herontwikkeling achter-terrein Arnhemsebovenweg 58 Driebergen 

9. 1e bestuursrapportage 2019 

10. Financiële jaarstukken Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht 

11. Verkeersbesluit komverschuiving Maarsbergen 

 

13. bij aanvang van het agendapunt Wijziging amendement Besteding budget 4e wethouder wordt 

besloten het raadsvoorstel aan te houden en te agenderen voor een nieuwe discussie in 

september. Voor dit ordevoorstel (ingediend door D66) stemden de fracties van OPEN, D66, 

CDA, SGP en ChristenUnie (18), tegen stemden de fracties VVD en BVHlokaal (10). 

Het college heeft toegezegd in de tussentijd geen stappen te ondernemen om het raadsbesluit 12 

oktober 2017 uit te voeren t.a.v. de besteding van dit geld. 

 

13a. De raad heeft unaniem een motie aangenomen (ingediend door OPEN, D66, BVHlokaal en 

tijdens de vergadering aangepast), waardoor de raad, constaterende dat  

 Plastic niet alleen onze leefomgeving, maar ook onze voedselketen vervuilt; 

 Onderzoek heeft uitgewezen dat kleine deeltjes plastic en stoffen die worden toegevoegd aan plastic 

(zoals weekmakers) ook terechtkomen in het menselijk lichaam, en daarmee een gevaar vormen voor 

onze gezondheid;  

 Het initiatief Goed Volk, van inwoners uit de Utrechtse Heuvelrug, de ambitie heeft om de Gemeente 

Utrechtse Heuvelrug plasticvrij te maken in 2026;  

 De gemeente Utrechtse Heuvelrug zich heeft gecommitteerd aan de Plastic Vrij  Challenge van Goed 

Volk, en daarbij heeft beloofd om in het jaar 2019 al een aantal eerste stappen te zetten om onze 

gemeente plasticvrij te maken.  

Overwegende dat  

 Naast het opruimen en afvoeren van plastic (zwerf)afval, er een effectieve aanpak van de oorzaak van 

het probleem, namelijk het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel, gewenst is 

om onze gemeente plastic vrij te maken in 2026; 

 Landelijke wetgeving (in voorbereiding) primair gericht is op het verbeteren van de inzameling, 

middels het uitbreiden van het statiegeldsysteem wanneer blijkt dat de industrie geen of onvoldoende 

verantwoordelijkheid neemt en beperkt of geen maatregelen neemt gericht op het terugdringen voor 

2021;  

 De VNG zich, ondanks de door onze gemeente geïnitieerde en aangenomen motie op de Buitengewone 

ALV van 30 november 2018, voornamelijk richt op Europese maatregelen en de eigen 

verantwoordelijkheid van de industrie;    

 Europese maatregelen om wegwerpplastic te verbieden pas in 2021 ingaan;   
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 We daar niet op hoeven te wachten, en in onze eigen gemeente actie kunnen ondernemen om plastic als 

verpakkingsmateriaal en consumptiegoed in onze lokale ketens terug te dringen.  

 

Verzoekt het College om 

 Zich te committeren aan de ambitie Utrechtse Heuvelrug Plastic Vrij in 2026;  

 Te onderzoeken welke passende maatregelen vanuit de gemeente kunnen worden genomen om 

stapsgewijs naar dit doel toe te werken; 

 Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de wettelijke gemeentetaak om plastic (zwerf)afval op te ruimen 

en afval af te voeren, maar waarbij, in goed overleg met ondernemers en organisaties die actief zijn in 

onze gemeente, ook aan de voorkant van de keten wordt gestuurd, bijvoorbeeld door middel van het 

stellen van voorwaarden aan subsidieverlening, inkoopbeleid, aanbesteding en aan het verstrekken van 

vergunningen voor evenementen en bedrijvigheid, en het mogelijkerwijs opstellen van een lokale 

verordening;  

 Hier binnen het bestaande budget uitvoering aan te geven en de raad daarvan op de hoogte te houden.  

 

De raad heeft vastgesteld 

14. De wijze van afdoening ingekomen stukken, waarbij 

- brief 584 (e-mail over onderhoud Heidetuin Driebergen) wordt voorbereid voor de open agenda 

door de raadsleden Van Buiten en Festen, 

- bij brief 591 (Brief SP betreffende Henschotermeer) de raad aandacht vraagt voor het doorsturen 

van een kopie van het antwoord aan de raad. 

15. Het overzicht van de uitkomsten van de raadsvergadering van 13 juni 2019 en 

16. van de beeld- en oordeelsvormende bijeenkomsten 3 juni, 6 juni en 17 juni 2019. 

 

17. & 18. Bij de rondvraag heeft het college toegezegd: 

- (n.a.v. vragen over de beantwoording art. 39 RvO over de laadpaalklevers) Als de regels uit de 

Wegsleepverordening onvoldoende zijn om handhavend op te treden, zal het college bij de raad 

komen om aanvullende regels vast te stellen. 

- (n.a.v. vragen over de storing bij 112, eerder in de week) Het college zal rapporteren over de 

gevolgen van de storing in onze gemeente en op de vraag of tijdens de storing de 

brandweerkazernes in de gemeente voldoende bezet zijn geweest. 

- (n.a.v. vragen over de eikenprocessierups) Het college zal in september een notitie aan de raad 

sturen met een overzicht van de acties en dilemma’s bij de bestrijding en preventie, inclusief 

inzicht in wat inwoners kunnen doen. 

- (n.a.v. vragen over berichten in Trouw over aanbieders in de zorg die grote winst realiseren – 

‘zorgcowboys’). Het college zegt toe aan te geven of van de lijst van 97 aanbieders er ook in onze 

gemeente actief zijn, welk bedrag daarmee gemoeid is en welke stappen gezet worden. 

- (n.a.v. vragen over de staat van onderhoud van de Haarweg in Overberg) De wethouder zal 

zich informeren over de stand van zaken. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  

 

 

De raad voornoemd, 

de griffier,   de voorzitter, 

 

 

W. Hooghiemstra  G.F. Naafs 


