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Herenweg / Gageldijk 
 

In de commissie Fysiek Domein van 6 december 2021 is een raadsvoorstel voor de aanvullende financiering van 

het project Herenweg-Gageldijk besproken.  

 

Tijdens en na de commissievergadering is een aantal aanvullende (technische) vragen gesteld, waar het college 

toegezegd heeft op terug te komen. In bijgaande memo beantwoorden wij op hoofdlijnen alle vragen zo volledig 

mogelijk. 

Bijlage: 

• Memo riolering Herenweg / Gageldijk (.pdf) 
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Bestemmingsplan Herenweg 9 en 11 Maarssen 
 

Op 18 januari heeft B&W ingestemd met de terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplan Herenweg 9 en 11 in 

Maarssen. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van twee vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.  

Initiatief  

Aan de Herenweg 9 en 11 staat op dit moment een blok van twee-onder-één-kap-woningen. De woningen zijn 

vervallen en voldoen niet meer aan huidige maatstaven. Daarnaast is de buitenruimte bij de woningen onlogisch en 

onpraktisch verdeeld. De eigenaar heeft daarom het voornemen om deze locatie te herontwikkelen en in de plaats 

twee vrijstaande woningen te realiseren. De vrijstaande woningen worden deels buiten het bouwvlak gesitueerd. 

De realisatie is daarmee in strijd met het ter plaatse geldende en geconsolideerde bestemmingsplan Herenweg – 

Gageldijk.  

 

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 9 en 11 in Maarssen is het planologisch juridisch kader om de realisatie van 

de vrijstaande woningen mogelijk te maken. Na vaststelling wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om de 

werkzaamheden daadwerkelijk te mogen uitvoeren.   

 

Vooroverleg 

Het plan is vooraf afgestemd met de vooroverlegpartners zoals de provincie en het waterschap. De partners 

hebben positief op het voornemen gereageerd en aangegeven dat hun belangen niet worden geschaad.   

 

------------------- 

 

Samenwerking doelgroepenvervoer 
 
Per 18 december 2023 wordt onze gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkoop en het 
contractmanagement van het sociaal recreatief Wmo-vervoer (hierna: Wmo-vervoer).  
Het Wmo vervoer is bedoeld voor inwoners die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen en het vervoer niet 
zelf kunnen organiseren met behulp van familie of het sociaal netwerk. 
De afgelopen jaren voerde de Provincie deze taak – bekend onder de naam Regiotaxi – namens de gemeente uit. 
Sinds eind 2019 werken gemeenten en Provincie Utrecht samen naar deze nieuwe situatie toe via het programma 
Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer.. Belangrijke vragen die wij als gemeente tijdig 
moeten beantwoorden, zijn:  
- met wie en in welke vorm gaan we samenwerken?  
- hoe organiseren we het contractmanagement?  
- Hoe ziet het product eruit en op welke wijze gaan we dit product inkopen? 
 

Samenwerking 

Het college heeft ingestemd met de intentie om samen te werken met 22 Utrechtse gemeenten (U16 regio + regio 

Eemland) voor de inkoop en het contractmanagement van het Wmo-vervoer. Uit onderzoek van adviesbureau 

Trafficon (.pdf) naar de meest optimale samenwerkingsschaal en -vorm blijkt dat dit - zowel qua inkoop als 

contractbeheer - de meest optimale schaal voor samenwerking is. Daarnaast is er draagvlak bij de betrokken 

gemeenten voor samenwerking op deze schaal.  

 

Samenwerkingsovereenkomst 
Uit het onderzoek van Trafficon blijkt dat er bij alle 22 gemeenten een voorkeur bestaat voor een ‘lichte’ 
samenwerkingsvorm waarbij de beleidskeuzes lokaal door college en raad genomen worden. De komende periode 
zal daarom gewerkt worden aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Wij informeren u in het 
tweede kwartaal van 2022 over de stappen die wij hierin gezet hebben en over uw rol in de besluitvorming.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-01-25-Rapportage-onderzoek-samenwerking-soc-recr-Wmo-vervoer-Utrecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-01-25-Rapportage-onderzoek-samenwerking-soc-recr-Wmo-vervoer-Utrecht.pdf
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Beleid doelgroepenvervoer Utrecht West 
Momenteel treffen wij samen met de gemeenten van Regio Utrecht-West de voorbereidingen voor het opstellen 
van nieuw beleid doelgroepenvervoer. Wij streven ernaar het beleid in 2022 vast te stellen.   
 

------------------- 

 

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart in 

concept vastgesteld 
 

Het college van B&W heeft  de concept (regionale) nota bodembeheer werkgebied ODRU en de 

bodemkwaliteitskaart vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Na verwerking van de zienswijzen wordt het ter 

definitieve vaststelling aan uw raad aangeboden. 

Met de nieuwe regionale Nota bodembeheer werkgebied ODRU wordt een actualiseringsslag gemaakt. De nota is 

grotendeels gebaseerd op de vigerende Nota, die in 2015 is vastgesteld door uw raad. De laatste stamt uit 2014 en 

is sindsdien niet meer geactualiseerd. Dit betekent dat het beleid niet meer aan de laatste inzichten voldoet en een 

(actueel) lokaal toetsingskader voor grondverzet ontbreekt. 

Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan het toepassen van grond en bagger. Door het vaststellen van de nota 

bodembeheer wordt het bodembeheer goedkoper en duurzamer. De generieke bodemkwaliteitsnormen die gelden 

bij het toepassen van grond en bagger, worden in dit beleid toegesneden op het karakter van het gebied, de 

gebiedsopgave en de bodemkwaliteit in het gebied. 

De nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart is opgesteld door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). 

Door dit bodembeleid wordt het gemakkelijker gemaakt om grond met dezelfde kwaliteit toe te passen binnen 

gelijksoortige gebieden. Dit bespaart kosten doordat er minder bodemonderzoek en partijkeuringen nodig zijn. Ook 

zijn er minder vervoersbewegingen nodig, het is dus ook duurzamer. Doordat andere gemeenten hetzelfde 

bodembeleid vaststellen, kan vrijkomende grond ook gemakkelijker in die gemeenten toegepast worden.  

 

------------------- 

 

Ontwikkelingen arbeidsmarktregio en 

Bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 
 

Met ingang van 1 januari 2021 is de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (de Suwi-wet) 

gewijzigd, waardoor we in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht op een aantal vlakken intensiever met elkaar zijn 

gaan samenwerken. Zowel het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als gemeenten hebben een 

aantal taken gekregen die zij moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden. In bijgaande brief van het 

bestuur van de werktafel Midden-Utrecht – dit zijn de portefeuillehouders Werk van de arbeidsmarktregio Midden-

Utrecht – wordt u geïnformeerd over de invulling van deze wettelijke verplichting.  

 

Er zijn ook nog uitdagingen voor Midden-Utrecht. Met name op het gebied van de regionale 

werkgeversdienstverlening kunnen we verbeteringen doorvoeren. Met deze lokale ambities en de  nieuwe 

vereisten van de SUWI-wet zien we nu het momentum om de regionale samenwerking een stap verder te brengen. 

Afgelopen november 2021 zijn tijdens een regionale werkconferentie samen met gemeentebestuurders, het UWV, 

onderwijsvertegenwoordiging, en werknemers- en werkgeversvertegenwoordigingen de contouren geschetst voor 

vervolgstappen in de regionale samenwerking. Op basis hiervan is een regionale bestuursopdracht uitgewerkt om 

een doorbraak te realiseren. We werken toe naar een geaccordeerde bestuursopdracht op 1 februari 2022 en een 

uitgewerkt plan van aanpak in het tweede kwartaal van 2022. De ontwikkelingen van dit traject zullen uiteraard met 

u gedeeld worden. Zowel de regionale bestuursopdracht als een brief van het bestuur van de Utrechtse Werktafel 

zijn als bijlage toegevoegd aan deze raadsinformatiebrief. 
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Bijlage: 

• Bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (.pdf) 

• Raadsbrief over de regionale ontwikkelingen arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (.pdf) 

 

------------------- 

 

De Notitie Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen 

Gemeente Stichtse Vecht is vastgesteld 
 

Het college heeft de Notitie Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen vastgesteld. Dit puntensysteem zorgt ervoor 

dat vanaf het bouwontwerp rekening gehouden wordt met de natuur en klimaatadaptatie. Hiervoor zijn maatregelen 

opgenomen als nestverblijven, groene gevels, tuinen en terreinen, afkoppelen en civieltechnische werken. Dit vloeit 

voort uit de Omgevingsvisie Stichtse Vecht, waarin de gemeente bij haar bouwplannen kiest voor natuurinclusief 

bouwen. 

Bij het afsluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars wordt afgesproken dat de ontwikkelaars het 

puntensysteem gebruiken om hun projecten natuurinclusief te maken. Door het natuurinclusief bouwen vanaf het 

begin van het ontwikkelproces mee te nemen ontstaat er geen vertragende werking voor de projecten. Na het in 

werking treden van de Omgevingswet worden deze natuurinclusieve maatregelen ook opgenomen in het 

Omgevingsplan. 

 

Portefeuillehouders: 

Maarten van Dijk 

Frank van Liempdt 

Bijlage: 

• Notitie Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen Gemeente Stichtse Vecht (.pdf) 

• Toelichting Puntensysteem (.pdf) 

• Puntenformulier Natuurinclusief bouwen Stichtse Vecht (.pdf)  

 

------------------- 

 

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen in volle 

gang  
 
Een team bestaande uit medewerkers van burgerzaken, communicatie en de griffie is al enige tijd druk bezig met 
de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart aanstaande. Ook het Centraal 
Stembureau is inmiddels een keer samengekomen. 
 
De dag van de kandidaatstelling is 31 januari 2022. Daarna volgt op 1 februari een besloten zitting van het 
Centraal Stembureau (onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten) en op 4 februari, om 10:00 uur een openbare 
zitting van het Centraal Stembureau. In de zitting van 4 februari zullen de lijstnummers van de partijen definitief 
worden vastgesteld. Deze zitting zal plaatsvinden in de raadzaal in Breukelen en zal vanaf daar live worden 
gestreamd. Er komt ook een mogelijkheid om digitaal bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing(en) van het 
Centraal Stembureau. 
 

Stembureaus: vervroegd stemmen en ‘drive-thru’ 

Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kan er drie dagen worden gestemd. Op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart zijn er 7 stembureaus open, verspreid over de gemeente. Het aantal vroegstemlocaties op 
maandag 14 en dinsdag 15 maart is daarmee met 2 uitgebreid ten opzichte van 2021. De op 14 en 15 maart 
uitgebrachte stemmen mogen pas op 16 maart worden geteld. Dat zal op een centrale plek plaatsvinden, namelijk 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-Bijlage-1-Bestuursopdracht-Arbeidsmarktregio-Midden-Utrecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-Bijlage-2-Raadsbrief-over-de-regionale-ontwikkelingen-arbeidmarktregio-Midden-Utrecht.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-Notitie-Puntensysteem-NIB-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-B1-Toelichting-Puntensysteem.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-B2-Puntenformulier-Natuurinclusief-Bouwen-SV.pdf
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de sporthal van korfbalvereniging OVVO in Maarssen. De stemmen van 16 maart worden na 21.00 uur in het 
stemlokaal geteld. Anders dan in 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten 
bij deze verkiezingen geen mogelijkheid tot briefstemmen aan te bieden.  
 
Op woensdag 16 maart zijn er 34 reguliere stembureaus open. Elk ingericht met voorzorgsmaatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen zodat inwoners ‘coronaproof’ kunnen stemmen. Daarnaast is het 
besluit genomen om in navolging van de Tweede Kamerverkiezing voor woensdag 16 maart een drive-thru 
stemlocatie in te richten bij het Van der Valk hotel in Breukelen. Dit om opnieuw stemgerechtigden die dag de 
gelegenheid te bieden om vanuit de auto hun stem te kunnen uitbrengen. Het drive-thru stembureau zal geopend 
zijn van 6:30-19:00 uur. 
 
Voor het opbouwen en bemensen van de stembureaus, het tellen van de stemmen en de organisatie van de 
verkiezingen worden in totaal ongeveer 500 mensen ingezet, bestaande uit vrijwilligers uit de gemeente en 
meehelpende ambtenaren. We verwachten in navolging van de Tweede Kamerverkiezingen over ruim voldoende 
vrijwilligers te beschikken, ook om eventuele uitval van vrijwilligers door ziekte op te kunnen vangen. 
 

Elke stem telt in Stichtse Vecht 

Bij deze verkiezingen is bijzondere aandacht voor inclusiviteit. Het motto van deze verkiezingen is niet voor niets 
‘Elke stem telt in Stichtse Vecht!’ Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Daarnaast zal op één stembureau een 
zogenaamd prokkelduo worden ingezet. Een prokkelduo is een duo bestaande uit een persoon met een (licht) 
verstandelijke beperking en een begeleider.  
 
Voor visueel beperkten is op elk stembureau een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aanbevolen loep beschikbaar. Voor deze doelgroep worden de kandidatenlijsten ook in een voor 
hen raadpleegbare digitale vorm op de website geplaatst. 
 
Een paar dagen voor de verkiezingen zal een proefstemlokaal ingericht worden. Jongeren die voor het eerst 
stemmen of doelgroepen die zelf willen stemmen zonder begeleiding, kunnen komen oefenen. De projectgroep van 
de organisatie van de verkiezingen gaat ook in gesprek met het Platform Gehandicapten om te kijken hoe en waar 
het stemmen nog toegankelijker gemaakt kan worden. In alle communicatie-uitingen rondom de verkiezingen zal 
worden benadrukt dat elke stem telt.  
 

Uitslagenavond 

De voorlopige uitslag op partijniveau van de uitgebrachte stemmen zal op woensdagavond 16 maart bekend 
worden gemaakt tijdens een uitslagenavond. De uitslagenavond zal vanzelfsprekend met inachtneming van de dan 
geldende coronamaatregelen worden vormgegeven, waarbij we in de voorbereidingen er vanuit gaan dat fysiek 
samenkomen maar beperkt kan.  
 
De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt op maandag 21 maart om 10:00 uur bekendgemaakt  
tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau. Deze zal ook in de raadzaal plaatsvinden en worden 

gestreamd. 

 

------------------- 

 

Stroomstoring Stedin 
 

Op 12 oktober jl. heeft een grote stroomstoring onze gemeente getroffen. Ruim 5.000 huishoudens hebben bijna 

een dag zonder stroom gezeten.  

 

Naar aanleiding van deze impactvolle stroomstoring hebben wij contact met Stedin gezocht en heeft 26 oktober jl. 

een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In een separate brief (.pdf), tevens gedeeld met uw raad, hebben wij ook 

onze zorgen richting Stedin verwoord. 

 

Stedin heeft ons naar aanleiding van het overleg en onze brief inmiddels laten weten in een reactie (.pdf) dat zij de 

ontstane situatie betreuren en het belang van een betrouwbare levering van elektriciteit onderschrijft voor alle 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-Brief-Stedin.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-25-Reactie-Stedin-op-collegebrief-Stichtse-Vecht.pdf
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bewoners. Afgesproken is samen met Stedin nadrukkelijk te kijken naar specifieke kritieke functies, zoals 

woonzorgcentra, in onze gemeente die altijd moeten kunnen rekenen op elektriciteit, ook als er onverhoopt 

storingen optreden. 

 

Stedin verwacht binnenkort een uitgebreide evaluatie van de stroomstoring in oktober af te kunnen ronden. Ook 

heeft Stedin inmiddels een zogeheten issueteam ingesteld om de storingsgevoeligheid van het elektranet in onze 

gemeente te meten. Wij zullen de uitkomsten van de evaluatie en de stappen van het issueteam op de voet blijven 

volgen. Indien hiertoe aanleiding is, zullen wij u vanzelfsprekend nader informeren. 

 

------------------- 

 

Verbetering verlichting fietspaden 

 

Het college heeft een onderzoek (.pdf) laten uitvoeren naar de mogelijkheden van uitbreiding van lichtmasten langs 

de slecht verlichte fietspaden in Stichtse Vecht. Uw voltallige raad heeft hierom verzocht bij de behandeling van het 

Beleidsplan openbare verlichting in uw motie ‘Licht in de duisternis’ (M23.2) om naast de vervanging van de 

bestaande verlichting ook uitbreiding van de verlichting te onderzoeken.  

 

Om uitvoering te geven aan de motie hebben we een lichtscan laten uitvoeren in de gemeente. Uit het onderzoek 

is een drietal opties voor uitbreiding van de verlichting van fietspaden in Stichtse Vecht naar voren gekomen: een 

beperkte uitbreiding met 21 lantarenpalen op fietspaden die reeds verlicht zijn, een volledige uitbreiding volgens 

inventarisatie met 321 lantaarnpalen en een gefaseerde uitbreiding waarbij we fietspaden volledig uitrusten met 

intelligente verlichting met bewegingssensoren. De beperkte uitbreidingen van het aantal lantarenpalen worden nu 

meegenomen in het uitvoeringsplan voor 2022, waarvoor nu de aanbesteding loopt. Naar verwachting worden 

deze beperkte uitbreidingen in het tweede kwartaal van 2022 gerealiseerd. Het gaat hierbij om 21 extra lichtmasten 

in Maarssenbroek (2), Maarssen-Dorp (15) en Kockengen (4) 

 

Voor de volledige uitbreiding en de uitrusting van fietspaden met slimme verlichting wordt in 2022 een voorstel 

voorbereid. Hierin worden ook aspecten als duurzaamheid, lichtvervuiling, de precieze stand van de techniek en 

energiebesparende maatregelen meegenomen. De financiering van deze grotere uitbreidingen van de verlichting 

langs fietspaden past ook niet binnen de bestaande begroting en wordt betrokken bij de Kadernota 2023.  

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-01-27-inventarisatie-fietsverlichting-Stichtse-Vecht.pdf

