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Overzicht van uitkomsten van de raadsvergadering 21 april 2016 
Voorzitter van de vergadering: G.F. (Frits) Naafs 

Griffier W. (Walter) Hooghiemstra 

Aanvang van de vergadering 19.30 uur  

 

Aanwezig waren de raadsleden C.W.A. (Cosmas) Blaauw (D66), E. (Evert) de Boer (VVD), 

G.J. (Gert-Jan) van den Brink (SGP), J.C. (Chantal) Broekhuis (CDA), W. (Willem) van 

Drie (CDA), J.R. (Jasper) van Geijtenbeek (SP), W. (Wim) Hak (D66), G. (Gera) 

Hensbergen (BVH), W.L. (Wilma) Hielema (GroenLinks PvdA), T.F. (Frits) Jansen (SGP), 

C.C. (Corine) Jongste (SP), R. (Rob) Jorg (VVD), E.A. (Erwin) Kamp (D66), D. (Dick) 

Karssen (ChristenUnie), F.D.M. (Franca) Kerstens (VVD), P.P. (Peter) Kranenburg (CDA), 

R. (Ron) van der Laan (VVD), H.B. (Hugo) Prakke (D66), T. (Teunis) Reedijk (CDA), 

M.K. (Marina) Roelofsen-Uilen (CDA), J.G.W. (Joost) Scheltinga (GroenLinks PvdA), 

T.D.J. (Dorien) Schults (D66), S. (Sybe) Streekstra (BVH), F.L. (Francine) van der Velde (BVH), 

T.J. (Tim) Verhoef (GroenLinks PvdA), J.E. (Hans) Waaldijk (GroenLinks PvdA) en P.C. (Peter) 

van der Zee (VVD). 

 

Aanwezig waren verder de wethouders G. (Gerrit) Boonzaaijer, J.J.W. (Jan Willem) van Dongen, 

J.A. (Hans) Nijhof en H. (Henk) Veldhuizen 

 

Afwezig de raadsleden  C. (Kees) van de Merwe (SGP) en L. (Lyander) Schmitz (SP) 

 

Bij aanvang van de vergadering is afscheid genomen van Hermannus Stegeman als commissielid 

voor de VVD. Per 1 mei is hij manager Publiek bij de gemeente. 

 

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

a Begroting 2016 Wereldkidz 

b Kadernota RDWI 2017 

 

3. De raad heeft besloten over voorkeursvariant ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen. 

 

Aangenomen is het amendement (indieners: D66, VVD, GLP, BVH en ChristenUnie) om de 

dorpsvariant aan te merken als voorkeursvariant van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 

Bij de hoofdelijke stemming stemden de aanwezige leden van de fracties van D66, VVD, GLP, 

BVH en ChristenUnie (18) voor het amendement. Tegen stemden de aanwezige leden van CDA, 

SGP en SP (9). 

 

Aangenomen is het amendement (indieners: D66, VVD, BVH en ChristenUnie) waarmee aan het 

besluit is toegevoegd: “de wens uit te spreken dat de Bos/Beek Variant met ondertunneling nader 

en diepgaand wordt onderzocht vóórdat de ruimtelijke procedures in gang worden gezet om de 

gekozen variant uit te voeren, zodat kan worden beoordeeld: 

- Of de variant realiseerbaar is; 

- In hoeverre de in de overwegingen genoemde voordelen zich voordoen en;  

- De financiële afweging kan worden gemaakt of de Bos/Beek Variant met ondertunneling 

alsnog de voorkeur verdient” 
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Bij de hoofdelijke stemming stemden voor het amendement: de aanwezige leden van de fracties 

van D66, VVD, BVH en ChristenUnie en raadslid Scheltinga (15) en tegen stemden de aanwezige 

leden van CDA, SGP en SP en de raadsleden Hielema, Verhoef en Waaldijk (12) 

 

Het raadsbesluit is aangenomen na een hoofdelijke stemming met de stemmen voor van de 

aanwezige leden van D66, VVD, GLP, BVH en ChristenUnie (18) en tegen die van CDA, SGP en 

SP (9). 

 

Verworpen is de motie (indieners CDA, SGP, SP) om bij de westvariant te onderzoeken of het 

mogelijk is om voor de bewoners van de Engweg een voorziening te maken dat zij zonder 

omweg zich richting Maarn via de Tuindorpweg kunnen verplaatsen. 

Voor stemden de indieners CDA, SGP en SP (9), tegen stemden de fracties D66, VVD, GLP, BVH 

en CU (18). 

 

Verworpen is de motie (indieners CDA en SGP) om bij de westvariant dorpsbesparende 

(mitigerende) maatregelen uit te werken binnen de financiële kaders van het project. 

Voor stemden de indieners CDA en SGP (7), tegen stemden de fracties D66, VVD, GLP, SP, BVH 

en CU (20). 

 

Verworpen is de motie (indieners CDA en SP) om de raad direct te informeren over verhoging 

van de OZB ten gevolge van een uitvoeringsvariant of het verplaatsen van de brandstof-

verkooppunten. 

Voor stemden de indieners CDA en SP (7), tegen stemden de fracties D66, VVD, GLP, SGP, BVH 

en CU (20). 

 

Aangehouden is een motie, ingediend door D66, VVD, BVH en CU, om met alle betrokkenen de 

verplaatsing van de twee benzinestations in Maarsbergen naar buiten de bebouwde kom op zo 

kort mogelijke termijn uit te werken, zodat deze kan worden gerealiseerd vóór of in combinatie 

met de werkzaamheden voor het uitvoeren van de gekozen variant. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  12 mei 2016 

 

De raad voornoemd, 

 

de griffier,   de voorzitter, 

 

 

W. Hooghiemstra  G.F. (Frits) Naafs 


