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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * R.J.
Tussenvoegsel(s) van
Achternaam * Liempdt
E-mailadres * ronald@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Atlantischebuurt burgerinitiatief
Inleiding * Geacht college,

Hieronder staat een passage uit de Raadsinformatiebrief 11 (RIB11) 
van 21-2-2019.

Herontwikkeling locatie Kuyperstraat in Maarssen
In de commissievergadering Fysiek Domein van 5 februari 2019 is bij 
de behandeling van het burgerinitiatief Atlantische Buurt door de 
meeste fracties aangegeven dat de planontwikkeling voor de 
herontwikkellocatie aan de Kuyperstraat door moet gaan. Beslispunt 
6 van het burgerinitiatief, dat oproept om tot de vaststelling van de 
visie geen besluiten te nemen over ruimtelijke ontwikkelingen in de 
Atlantische Buurt, is daarmee komen te vervallen.
Op basis daarvan heeft het college op 19 februari 2019 besloten 
door te gaan met de planontwikkeling. Het overleg met 
woningcorporatie Portaal wordt daarom weer opgepakt. Het in 2017 
door het college meegegeven ontwikkelkader vormt het 
uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de braakliggende locatie wordt 
herontwikkeld naar de functie wonen met een invulling van sociale 
huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Portaal is 
daarbij gesprekspartner en zal als ontwikkelende partij optreden. Het 
college heeft het voornemen om voor het zomerreces een voorstel 
met een ontwikkelplan aan de raad voor te leggen.
Over de totstandkoming van dit collegebesluit hebben we de 
navolgende vragen.
Graag bij elke ja/nee vraag een gedegen uitleg waarom.

Vragen

Vraag 1 * 1 Bent u met ons van mening dat het burgerinitiatief is voorgelegd 
aan de raad door Burgerinitiatief Atlantischebuurt Maarssen. 
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2 Bent u met ons van mening dat dit burgerinitiatief de input voor het 
raadsvoorstel is. En dat dit behandeld gaat worden in de raad nadat 
dit is voorbesproken in een commissie.
3 Bent u met ons van mening dat een eventuele aanpassing van het 
burgerinitiatief pas in de raad geschiedt door middel van een 
ingediend amendement en wanneer deze gesteund wordt door de 
meerderheid van de aanwezige raadsleden?
Het college zou eerst in gesprek gaan met inwoners, maar gaat nu al 
aan het werk. Er is een besluit genomen om door te gaan met de 
planontwikkeling van de Kuyperstraat. De toestand van de wijk en 
het negeren daarvan door het college was de primaire aanleiding tot 
het indienen van een burgerinitiatief, welke uitgebreider is dan de 
Kuyperstraat alleen. 

4 Het college zou eerst met de inwoners in gesprek gaan. Waarom is 
deze stap overgeslagen?
5 Waarom is er door het college besloten om de planvorming door te 
zetten op basis van aannames dat er een aanpassing komt van het 
nog te nemen raadsbesluit?
6 Deelt u onze mening dat de raad hiermee is gepasseerd in het 
uitvoeren van haar taak.
7 Is dit de nieuwe bestuursstijl welke het vorige , huidige en 
komende collegesamenstelling gaat uitdragen?
8 Bent u bereidt om het besluit tot voortzetting van de 
planontwikkeling te herzien en te wachten totdat het burger initiatief 
is behandeld door de raad en u in gesprek bent geweest met de 
inwoners.
Namens Lokaal Liberaal,

Ronald van Liempdt
 
Bijlagen
Voegt u een bijlage toe? * ja
Uw bijlage(n) * Vragen ex art 41 Atlantische buurt.pdf



 

Betreft: vragen ex art 41 Atlantischebuurt burgerinitiatief    22-02-2019 

Geacht college, 

Hieronder staat een passage uit de Raadsinformatiebrief 11 (RIB11) van 21-2-2019. 

 
Herontwikkeling locatie Kuyperstraat in Maarssen 

In de commissievergadering Fysiek Domein van 5 februari 2019 is bij de behandeling van het burgerinitiatief 

Atlantische Buurt door de meeste fracties aangegeven dat de planontwikkeling voor de herontwikkellocatie aan de 

Kuyperstraat door moet gaan. Beslispunt 6 van het burgerinitiatief, dat oproept om tot de vaststelling van de visie 

geen besluiten te nemen over ruimtelijke ontwikkelingen in de Atlantische Buurt, is daarmee komen te vervallen. 

Op basis daarvan heeft het college op 19 februari 2019 besloten door te gaan met de planontwikkeling. Het overleg 

met woningcorporatie Portaal wordt daarom weer opgepakt. Het in 2017 door het college meegegeven 

ontwikkelkader vormt het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de braakliggende locatie wordt herontwikkeld naar de 

functie wonen met een invulling van sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Portaal is 

daarbij gesprekspartner en zal als ontwikkelende partij optreden. Het college heeft het voornemen om voor het 

zomerreces een voorstel met een ontwikkelplan aan de raad voor te leggen. 

Over de totstandkoming van dit collegebesluit hebben we de navolgende vragen. 
Graag bij elke ja/nee vraag een gedegen uitleg waarom. 
 

1 Bent u met ons van mening dat het burgerinitiatief is voorgelegd aan de raad door Burgerinitiatief 

Atlantischebuurt Maarssen.  

2 Bent u met ons van mening dat dit burgerinitiatief de input voor het raadsvoorstel is. En dat dit 

behandeld gaat worden in de raad nadat dit is voorbesproken in een commissie. 

3 Bent u met ons van mening dat een eventuele aanpassing van het burgerinitiatief pas in de raad 

geschiedt door middel van een ingediend amendement en wanneer deze gesteund wordt door de 

meerderheid van de aanwezige raadsleden? 

Het college zou eerst in gesprek gaan met inwoners, maar gaat nu al aan het werk. Er is een besluit 
genomen om door te gaan met de planontwikkeling van de Kuyperstraat. De toestand van de wijk en het 
negeren daarvan door het college was de primaire aanleiding tot het indienen van een burgerinitiatief, 
welke uitgebreider is dan de Kuyperstraat alleen.  
 
4 Het college zou eerst met de inwoners in gesprek gaan. Waarom is deze stap overgeslagen? 

5 Waarom is er door het college besloten om de planvorming door te zetten op basis van aannames dat 

er een aanpassing komt van het nog te nemen raadsbesluit? 

6 Deelt u onze mening dat de raad hiermee is gepasseerd in het uitvoeren van haar taak. 

7 Is dit de nieuwe bestuursstijl welke het vorige , huidige en komende collegesamenstelling gaat 

uitdragen? 

8 Bent u bereidt om het besluit tot voortzetting van de planontwikkeling te herzien en te wachten totdat 

het burger initiatief is behandeld door de raad en u in gesprek bent geweest met de inwoners. 

Namens Lokaal Liberaal, 

 

Ronald van Liempdt 
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