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(Gewijzigd) verslag van de openbare vergadering van informatieve commissie I, gehouden op 
dinsdag 22 november 2022 om 19.30 uur in de Maarssenzaal in gemeentehuis Boom en Bosch in 
Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Bas van Schaik 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Frank Venus 1 t/m 3 
Lokaal Liberaal Jos van Nieuwenhoven 4 
VVD Jeffrey van Vrouwerf 1 t/m 4 
D66 Steven Lameris 1 t/m 3 
D66 Bert IJpeij 4 
GroenLinks André Hofman 1 t/m 4 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 4 
CDA Pim van Rossum-Rengelink 1 t/m 4 
PvdA André Kooij 1 t/m 4 
ChristenUnie-SGP Johan Boele 1 t/m 4 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 4 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 4 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 4 
 
Burgemeester en Wethouders 
Arjan Wisseborn VVD 1 t/m 4 
 
Afwezig 
BVNL 
 
Tevens aanwezig 
Frans van Dijk directeur AVU 3 
Peter Kompier projectmanager/adviseur gemeenten AVU 3 
Lykle Ganzevoort beleidsadviseur afval 3 
Karel Rozemeijer beheerder Afval / projectleider 3 
Jan de Boer projectleider ruimtelijke ontwikkeling 4 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Gemeenschappelijke regeling AVU en ontwikkelingen. 
Frans van Dijk en Peter Kompier geven een presentatie waarin zij ingaan op de werkzaamheden 
van en de ontwikkelingen bij de AVU. De organisatie bestaat uit drie personen en het werk 
bestaat voornamelijk uit het aanbesteden van werk en het beheren van contracten. De AVU is 
een Gemeenschappelijke Regeling voor 25 gemeenten. Stilgestaan wordt bij de verschillende 
uitgangspunten van de AVU. Bij aanbestedingen ligt in gunningscriteria de nadruk op 
duurzaamheid (CO²) en er wordt ingezet op verwerking van afval binnen de regio. Een van de 
recente aanbestedingen is de verwerking van oud papier en karton. Aan een gezamenlijke 
aanbesteding voor textiel heeft een 11-tal gemeenten meegedaan. 
Vervolgens wordt ingegaan op welke ondersteuning de AVU aan gemeenten kan bieden, 
waaronder het organiseren van bijeenkomsten. 
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De AVU is een uitvoeringsorganisatie en maakt zelf geen beleid. De AVU voert afval af en is 
onderdeel van een samenwerking, CirkelWaarde, met Circulus Berkel en ROVA. 
Behaalde resultaten van onder andere de gft-verwerking worden genoemd. Ingegaan wordt op 
de speerpunten voor 2022 en 2023, het contractbeheer voor afvalstromen op milieu-
brengstations en het programma circulaire economie. 
Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen en het toekomstperspectief en wat gemeenten 
zelf kunnen doen. De AVU reikt hiervoor handvatten aan waarmee beleid vorm gegeven kan 
worden. 
 
Frans van Dijk en Peter Kompier antwoorden op diverse vragen dat de AVU transport over water 
verzorgd. Afval wordt onder andere per schip afgevoerd van Utrecht naar Rotterdam. 
Voor de verwerking van textiel is er in Stichtse Vecht geen relatie met de AVU. Er is wel een 
mogelijkheid om aan te sluiten bij het contract. In Stichtse Vecht gaat kleding naar de 
kringloopwinkels. Onder andere het Leger des Heils zet in op het verstrekken van gratis kleding. 
Er wordt ook samengewerkt met Netvang. Netvang is een organisatie van de verpakkings-
producenten. De AVU heeft geen invloed op verpakkingsmateriaal, probeert dit wel, is echter 
voor het bedrijfsleven. 
De AVU is een gemeenschappelijke regeling en is van de gemeenten, is een ambtelijke 
organisatie. Alle kosten die gemaakt worden, worden doorberekend aan de gemeenten. Na 
wegingen van het afval is dit eigendom van de AVU. Bij grote aanbestedingen worden de 
gemeenteraden betrokken. Alle begrotingen en jaarrekeningen gaan naar de gemeenteraden. 
De raden stellen de kaders vast en de AVU voert uit binnen de vastgestelde kaders. Aan de 
voorkant wordt bij een aanbesteding altijd geprobeerd om met de deelnemende gemeenten een 
consensus te bereiken. 
Wat de controle betreft komt de inzamelaar achteraf met weegbonnen. Voor grote afvalstromen 
zijn er verschillende weegmomenten. Via overslag zijn er 2 weegmomenten, in Utrecht 1. Het 
afval wordt bij de afvalverwerker gewogen. Weegbruggen worden geijkt. 
Voor een afvalstation is er een wettelijke verplichting voor 18 afvalstromen, echter wel 
afhankelijk van de beschikbare ruimte. Er zijn legio verschillende verwerkers voor de 
verschillende afvalstromen. Gekeken wordt waar het zo duurzaam mogelijk verwerkt wordt. In 
samenwerking met de verschillende milieustraten wordt regionaal ingezameld. Dat levert een 
gunstiger tarief op. 
De website van de AVU is voor de gemeenten, is niet voor publiek ingericht. Benchmarks geven 
een nuttige vergelijking. Gemeenten kunnen daaraan meedoen. 
Matrassen wordt gerecycled en houtafval komt voornamelijk uit de palletindustrie. Hierbij wordt 
er gekeken of grondstoffen hergebruikt kunnen worden.  
In Stichtse Vecht is er weinig vervuiling bij het gft-afval. Dat is gemiddeld 1%, waarbij 5% 
vervuiling is toegestaan. 
Afval van autosloperijen is bedrijfsaval en de AVU zamelt geen bedrijfsafval is. De AVU is een 
publieke organisatie en werkt alleen voor gemeenten. 
 
Hierna rond de voorzitter dit agendapunt af. 
 

4. Brug Bergseweg in Vreeland. 
Onderwerp is geagendeerd op verzoek van het CDA. 
CDA heeft op eerdere momenten aandacht gevraagd voor de situatie op de Bergseweg. Ook de 
fracties van Lokaal Liberaal, Samen Stichtse Vecht, PvdA en D66 hebben hier aandacht voor 
gevraagd. De fractie wil geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken. Wellicht wordt 
de weg afgesloten. Mocht de brug worden verwijderd kost dat veel geld. Sinds 2020 ligt er een 
onveilige brug, te steil, te glad in de winter. Het is een complex dossier met een ontwikkelaar die 
dichtbij woont. 
 
Jan de Boer gaat middels een presentatie in op de geschiedenis, de oplossingsrichtingen, 
besluitvorming binnen het college, de financiën en het proces. 
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Hij geeft een korte terugblik op de periode vanaf 2010. De brug is gebouwd volgens de 
voorschriften uit de omgevingsvergunning. Echter niet volgens de CROW-normen. Dat is ook 
niet wettelijk verplicht, maar de CROW-norm gaat uit van een minder steile brug. De hoogte van 
de brug is door Waternet voorgeschreven. 
Er zijn drie oplossingsrichtingen onderzocht: de brug alleen verlengen en de brug verlengen en 
verbreden. Bij deze opties gaat de hellingsgraad van 13,5 naar 8%. Het volledig vervangen van 
de brug en later is er een 4e optie aan toegevoegd, het handhaven van de huidige brug met het 
nemen van verkeersmaatregelen voor de veiligheid. De eerste drie opties hebben technische 
complicaties en zijn kostbaar. Bij de bewoners van de Bergseweg zijn de oplossingsrichtingen 
gepeild en een overgrote meerderheid is voor handhaven van de brug met het treffen van 
verkeersmaatregelen. Daarbij is de brug alleen toegankelijk voor bewoners middels 
kentekenherkenning, voor hulpdiensten, huisarts, thuiszorg, vuilophaaldienst, etc. De 
verkeersmaatregelen bestaan uit het installeren van pollers, verkeerslichtingen en 
opstelplaatsen voor de brug. 
De opties zijn gedeeld met de ontwikkelaar. Voorgesteld is de kosten, ca. € 245.000,--, met de 
ontwikkelaar te delen. Ook de gemeente heeft steken laten vallen. Een en ander wordt 
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De brug wordt om niet overgedragen aan de 
gemeente en het onderhoud van de brug is voor 100 jaar afgekocht door de ontwikkelaar. Een 
dekkingsvoorstel wordt in februari aan de raad voorgelegd. 
 
Jan de Boer antwoordt op diverse vragen dat destijds de weg al iets steiler is gelegd. Bij het 
verder ophogen van de weg zullen de rondingen van de brug hetzelfde blijven. Er is rekening 
gehouden met ruimte voor scootmobielen. 
De ontwikkelaar is bereid de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Hij had van 
tevoren de brug ook moeten toetsen aan de CROW-normen. De gemeente had dat ook kunnen 
doen. De brug is na oplevering direct opengesteld. Vóór de openstelling had de toetsing moeten 
plaatsvinden. Ook de inwoners die vlakbij de brug wonen waren voor afsluiting. 
Het onderhoud van een brug voor een periode van 100 jaar is een gebruikelijke termijn. 
Bij de nu voorliggende optie zijn diverse deskundigen betrokken geweest. De 
vaststellingsovereenkomst zou openbaar kunnen zijn. De voorzitter vindt de vraag naar de 
openbaarheid van de vaststellingsovereenkomst een politieke vraag waar verder niet op 
ingegaan kan worden. 
Jan de Boer antwoordt vervolgens dat er zijn 30 adressen zijn die toegang tot de brug krijgen. 
De opstelstroken worden niet erg groot. Het verkeer is beperkt. Vrachtauto’s en trekkers zijn niet 
toegestaan. De Bergseweg, inclusief de brug, is opgenomen in de strooiroute in de winter. 
Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor het kentekensysteem. De gemeente zal dit 
opzetten en alle gegevens invoeren. Wellicht zijn er een paar bewoners die dit vervolgens willen 
bijhouden. Hierover is contact met de Dorpsraad. 
Afspraken over de doorvaarhoogte zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst. 
 
Een inwoner op de publieke tribune spreekt zijn bezorgdheid uit over de veiligheid van de brug. 
 
CDA heeft de politieke vragen niet kunnen stellen deze avond. Zal hiervoor schriftelijke vragen 
indienen. Vraagt om voor bewoners een informatieavond te organiseren waar zij hun zorgen 
kunnen uiten. Het begin van de Bergseweg valt binnen de gemeente Wijdemeren. Vraagt de 
informatie ook met Wijdemeren te delen. 
 
Jan de Boer geeft aan dat er nog een informatieavond voor de inwoners van Vreeland 
georganiseerd wordt. 
 

Hierna rond de voorzitter dit agendapunt af en sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 

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

23-11-2022 
MdJ 


	Aanwezig Agendapunten
	De leden
	Burgemeester en Wethouders
	1. Opening.
	2. Vaststellen van de agenda.
	3. Gemeenschappelijke regeling AVU en ontwikkelingen.
	4. Brug Bergseweg in Vreeland.


