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Verslag van de openbare vergadering van informatieve commissie I, gehouden op dinsdag 20 
september 2022 om 19.30 uur in de Breukelenzaal in gemeentehuis Boom en Bosch in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Mieke Hoek 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 1 t/m 4 
VVD Bas van Schaik 1 t/m 4 
VVD Jeffrey van Vrouwerf 1 t/m 4 
D66 Rens Ulijn 1 t/m 3 
D66 Peter van Dam 4 
GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 4 (deels) 
GroenLinks André Hofman 1 t/m 4 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 4 
CDA Pim van Rossum-Rengelink 1 t/m 3 
PvdA Victor Koppelmans 1 t/m 4 
ChristenUnie-SGP Victor van Dijk 1 t/m 3 
ChristenUnie-SGP Immanuel Wijland 4 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 4 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 4 
SP Marcelo Segall 1 t/m 4 
BVNL Wim Ubaghs 1 t/m 3 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 1 t/m 3 
Ap Reinders  4 
 
Afwezig 
CDA  4 
Het Vechtse Verbond  1 t/m 4 
BVNL  4 
 
Tevens aanwezig 
Hans Kostense Projectleider Duurzaamheid 3 
Nick Morren Adviseur Openbare Orde en Veiligheid 4 
Robin Vianen Aandachtsfunctionaris Ondermijning/ 4 
 Jurist Openbare Orde en Veiligheid 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
De fractie van Lokaal Liberaal geeft geen standpunt. 
 

3. Aardgasvrij / duurzame warmte. 
Hans Kostense, projectleider Duurzaamheid, gaat middels een presentatie in op duurzame 
energie, waaronder zon op dak, de Warmtevisie Aardgasvrij, energiebesparingsprojecten en het 
aanjagen van innovaties. 
Hij gaat nader in op het pilotproject Op Buuren en de koppeling met het Sportpark Zuilense 
Vecht, een gezamenlijk project met de gemeente Utrecht. Een eerste onderzoek in Op Buuren is 
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uitgevoerd en in het najaar start de aanbesteding. De gemeente Utrecht is de trekker voor de 
aanbesteding. Het onderzoek richtte zich op collectief versus individueel. Uiteindelijk beslist de 
eigenaar van de woning of hij wel of niet aangesloten wil worden. De nieuw te bouwen woningen 
in Zuilense Vecht worden aardgasvrij. Er vindt een uitgebreid participatietraject plaats. Dat is 
onlangs gestart. De uitkomsten hiervan worden te zijner tijd met de raad gedeeld. Door de 
bewoners is zelf een enquête uitgezet waar 1 op de 5 bewoners op heeft gereageerd. Ook deze 
uitkomst zal met de raad worden gedeeld.  
De gemeente biedt de inwoners ondersteuning aan in de vorm van een energieadvies. 
De warmte-koude-opslag vindt plaats op het Stichtse Vechtse deel van het sportpark. Hiervoor 
zit voldoende water in de grond en er is ook water beschikbaar vanuit het Amsterdam-
Rijnkanaal. 
Koppelkansen voor duurzame warmte liggen vooral bij nieuwbouwprojecten, renovatietrajecten 
van woningbouwcorporaties, bewonersinitiatieven zoals in Zandweg-Oostwaard en Zogwetering, 
innovaties, gebiedsontwikkelingen en bij lange termijn ontwikkelingen. 
 
SP constateert dat het installeren van apparatuur voor het realiseren van duurzame warmte 
vooral voor de welgestelden bereikbaar is. Hoe wordt omgegaan met het verduurzamen van 
huurwoningen? 
Hans Kostense antwoordt dat hij daarvoor in overleg is met de woningbouwcorporaties. 
 
Hans Kostense legt vervolgens uit dat voor het realiseren van duurzame warmte ook onder de 
grond gekeken moet worden. Ook qua aanwezige kabels en leidingen moet het wel mogelijk 
zijn. Hij adviseert bewoners niet te wachten op de gemeente als het gaat om een aansluiting op 
het warmtenet. Een hybride warmtepomp is een goede tussenoplossing of het isoleren van de 
woning. Aansluiten op het warmtenet kan altijd. 
 
Samen Stichtse Vecht geeft aan dat veel afhangt van de ambtelijke capaciteit, met name voor 
de ondersteuning van de inwoners. 
 
Wethouder Polman licht toe dat het Rekenkamerrapport laat zien dat er aan een nieuw 
fundament voor duurzaamheid gebouwd moet worden. Een goede balans moet gevonden 
worden tussen ambitie, financiën en beschikbare ambtelijke capaciteit. Rond de jaarwisseling 
zal een conceptplan aan de raad worden gepresenteerd, waarna begin 2023 het definitieve plan 
aan de raad kan worden voorgelegd. 
Er is zowel in- als externe capaciteit ingezet op energie armoede. Hierover vinden ook 
gesprekken met Portaal plaats. Een uitvoeringsplan zal in november gepresenteerd worden. Er 
volgt ook een uitvoeringsplan voor duurzaamheid voor de komende 4 jaar. 
 
Samen Stichtse Vecht hamert op een goede communicatie richting inwoners. Vraagt hiervoor 
aandacht voor de website van de gemeente. Met de zoektermen isoleren en energie armoede is 
niets te vinden. 
 
Hierna rond de voorzitter dit agendapunt af. 
 

4. Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. 
Burgemeester licht toe dat het IVP geactualiseerd moet worden. Het college heeft hiervoor een 
startnotitie vastgesteld. Thema’s uit de startnotitie worden nog getoetst met o.a. inwoners. De 
planning is dat het IVP 2023-2026 in december ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Nick Morren en Robin Vianen geven middels een presentatie uitleg over het IVP, waaronder de 
relatie met het coalitieakkoord 2022-2026. Nadere toelichting wordt gegeven op het proces voor 
de totstandkoming van het IVP 2023-2026, met een vaststelling in de raad op 20 december 
2022. 
Er wordt stilgestaan bij de verschillende veiligheidstrends en ontwikkelingen. 
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De in het IVP 2023-2026 geprioriteerde thema’s zijn: 
• georganiseerde ondermijnende criminaliteit; 
• digitale veiligheid 
• zorg & veiligheid 
• jeugd & veiligheid 
• buurt & veiligheid 
• risico- & crisisbeheersing. 
De commissie wordt gevraagd wat zij zou willen bereiken of belangrijk vindt binnen deze 
geprioriteerde thema’s. 
 
GroenLinks vraagt met betrekking tot de georganiseerde ondermijnende criminaliteit welke 
stappen er zijn gezet ten aanzien van de aanpak hiervan. 
Burgemeester antwoordt dat de huidige aanpak succesvol is, maar wel moet worden 
geactualiseerd. Als voorbeeld noemt hij het onlangs gesloten pand in Maarssenbroek. Hij wil 
binnen het district West Utrecht inzetten op het keurmerk veilig buitengebied. 
 
Lokaal Liberaal vraagt naar zorgfraude in Stichtse Vecht. 
Robin Vianen antwoordt dat het Bibob-beleid in 2021 geactualiseerd is. Moet nog wel in de 
ambtelijke organisatie geïmplementeerd worden. Hiervoor wordt een coördinator aangesteld. 
Zorgfraude wordt wel intern opgepakt binnen het sociaal domein. 
 
ChristenUnie-SGP vraagt of er aan preventie en voorlichting wordt gedaan met betrekking tot 
digitale veiligheid. 
Nick Morren antwoordt dat er op scholen voorlichting wordt gegeven en digitale veiligheid is 
onderdeel van het IVP. 
Burgemeester vult aan dat er een meldpunt wordt opgericht voor cybercriminaliteit. 
 
VVD vraagt zich af of bij ondermijnende criminaliteit door rivaliserende groepen panden worden 
verlinkt. 
Robin Vianen geeft aan dat Stichtse Vecht aangesloten is bij meld misdaad anoniem. Daar 
worden onder andere meldingen over panden gedaan. 
 

Albert Gemke verlaat de vergadering. 
 
VVD herkent de trends en ontwikkelingen allemaal wel. Vraagt naar een toelichting over het 
verdwalen in een gefragmenteerde georganiseerde overheid. 
Robin Vianen legt de verbinding uit tussen zorg en veiligheid. Geen persoonsgegevens delen. In 
een vroeg stadium gegevens en instanties bij elkaar brengen. 
 
D66 gaat in op de cybercriminaliteit en de focus hierop binnen de ambtelijke organisatie. 
Nick Morren voegt daaraan toe dat als een gemeente gehackt wordt dat ook kan leiden tot een 
bestuurlijke crisis. 
 
SP vraagt of er in Stichtse Vecht crisisopvang is voor verwarde mensen. 
Robin Vianen antwoordt dat voor verwarde mensen crisisopvang in Utrecht beschikbaar is. 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt aandacht voor de communicatie naar bewoners toe. Het zoeken 
op thema’s op de website moet beter. Deze maand was er een inwonersbijeenkomst. Hoe is dat 
de afgelopen 2 jaar geweest? 
Nick Morren antwoordt dat de contacten met inwoners in coronatijd minder was. Er waren 
daardoor de afgelopen twee jaar relatief weinig bijeenkomsten, maar wel voldoende. 
 
Wat wil de commissie bereiken? 
Samen Stichtse Vecht een betere communicatie. 
PvdA datgene waar inwoners het grootste veiligheidsgevoel bij krijgen. 
Nick Morren voegt hieraan toe dat inwoners vaker de wijkagent op straat willen zien. 
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GroenLinks wil de jeugd van de criminaliteit afhouden. 
D66 wil meer inzetten op inwonersparticipatie en op het gevoel van veiligheid. Als voorbeeld 
worden de schilderingen in de tunnels in Maarsenbroek genoemd. 
SP wil meer surveillance, lopend, in de wijken. 
 
 

Hierna rond de voorzitter dit agendapunt af en sluit de vergadering om 21.25 uur. 
 
 
 
 

De presentaties van vanavond zijn bij de betreffende agendapunten in het RIS gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-9-2022 
MdJ 
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