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Nieuwe inzamelaar kliko’s en verzamelcontainers 

(update)   
In RIB#01 van 10 januari 2019 bent u geïnformeerd over de overgang naar een nieuwe inzamelaar van restafval 

en grondstoffen in Stichtse Vecht. Deze overgang heeft  heel veel reacties opgeleverd van inwoners over de 

gewijzigde inzameltijdstippen en niet geleegde kliko’s. De eerste week van dit jaar zijn er massaal meldingen 

ingediend over afval en hebben inwoners veel telefonisch contact opgenomen met het KCC dat hierdoor overbelast 

dreigde te raken.  

 

Met Suez is direct contact opgenomen over deze meldingen en zijn verbeteracties ingezet zoals: 

 Er worden inspectierondes uitgevoerd door onze afvalcoaches, ook in het weekend, om knelpunten 

adequaat te kunnen oppakken. 

 Er is een dagelijks operationeel overleg om gezamenlijk met Suez verdere verbeteringen aan te brengen. 

 In het algemeen telefoonnummer van de gemeente is een keuzemenu toegevoegd speciaal voor 

meldingen over afval om inwoners zo snel mogelijk te woord te kunnen staan.  

 Bij het TIC is tijdelijk extra capaciteit ingehuurd om telefoontjes en meldingen over afval aan te nemen en 

af te handelen. 

 Suez zet extra materieel en capaciteit in en heeft het aantal inzameldagen uitgebreid. 

 De ledigingsfrequentie van de (ondergrondse) verzamelcontainers is verhoogd. 
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 Er is een pushbericht geplaatst in de Afvalwijzer om inwoners er op te wijzer de kliko’s voor 07:30 uur aan 

te bieden voor lediging. 

 

De eerste resultaten van deze acties worden inmiddels zichtbaar. Alle direct betrokkenen werken er met alle macht 

aan om de wisseling van inzamelaar voor onze inwoners zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. De 

verbeteracties blijven van kracht zo lang dat nodig is en duidelijk wordt dat dit kan worden afgeschaald. 

 

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

 

Overzicht procedures Mijndensedijk 53 te 

Nieuwersluis   
Tijdens de raadsvergadering van 20 november jl. heeft de eigenaresse gebruik gemaakt van haar spreekrecht en u 

hartelijk uitgenodigd voor een bezoek aan de boerenhofstede Vecht & Schans aan de Mijndensedijk 53 te 

Nieuwersluis.  

 

Van belang is om te melden dat deze boerenhofstede in 2007 mogelijk is gemaakt door een zogeheten artikel 19, 

lid 1, WRO oud procedure. Er bestaat echter geruime tijd verschil van inzicht over hetgeen destijds met deze 

procedure is vergund: een verschil van inzicht dat is ontstaan naar aanleiding van diverse herhaalde verzoeken om 

handhaving / veelvuldige klachten van direct omwonenden van de boerenhofstede in kwestie. Inmiddels zijn 

diverse lasten onder dwangsom opgelegd en is één en ander achteraf gelegaliseerd. De veelvoud aan procedures 

die helaas is ontstaan, bevindt zich in verschillende stadia van behandeling (bezwaarschriftencommissie / rechter).  

 

Verwezen wordt naar het overzicht procedures Mijndensedijk Nieuwersluis, dat alleen beschikbaar is voor raads- 

en commissieleden (als zij ingelogd zijn). Ook wordt onzerzijds aangedrongen op communicatie tussen alle 

betrokkenen. Tot slot: de veelvoud aan procedures heeft onmiskenbaar zijn weerslag op de voortgang. In dat licht 

moet het e-mailbericht van één van de verzoekers om handhaving (ook afgeschermd document) van 7 januari jl. 

begrepen worden. De handhavingsbesluiten waarnaar in het e-mailbericht wordt verzocht, worden overigens 

binnen afzienbare tijd verzonden. 

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

 

College stelt de eindmonitor Programma Economie 

2015 – 2018 vast    
Het meerjarige Programma Economie is in september 2015 van start gegaan nadat het college economie, 

recreatie en toerisme als speerpunt heeft benoemd. Het Programma Economie is een programma voor Stichtse 

Vecht om de economische positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht te versterken. Het is een 

uitvoeringsgericht programma, met een scala aan activiteiten zoals het verbeteren van de gemeentelijke 

dienstverlening aan ondernemers, het realiseren van snel internet en een Bedrijven Investeringszone. Het 

programma loopt van 2015 tot en met 2018. Inmiddels is het programma Economie afgerond. De eindmonitor 

Programma Economie 2015 – 2018 geeft aan of de doelen van het Programma Economie behaald zijn. Daarnaast 

wordt er gemonitord op de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma, waarbij de eerdere monitors aangevuld zijn tot 

de laatste stand per december 2018. De eindmonitor Programma Economie 2015 – 2018 is te vinden in het 

raadsinformatiesysteem. 

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

 

Opsporingsvergunning aardwarmte 
De provincie Utrecht heeft de gemeente Stichtse Vecht gevraagd te adviseren op een opsporingsvergunning 

aardwarmte Utrecht van ENGIE Energiesolutions B.V. De aanvraag heeft betrekking op onder andere het 

grondgebied van de Stichtse Vecht. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-01-Stichtse-Vecht-Overzicht-lopende-procedures-Mijndensedijk-53-te-Nieuwersluis-20190110.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/B-07-mw-A-Vrij-Verzoek-om-spoedige-actie-handhavingsverzoeken-inzake-gebruik-agrarische-gronden-Mijndensedijk-53-Nieuwersluis.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-Bijlage-Eindmonitor-Programma-Economie-2015-2018.pdf
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Het college stemt in met de technische voorwaarden voor de opsporingsvergunning. We blijven kritisch op het 

gevolgde proces en dringen er bij de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht op aan dat we betrokken blijven 

verdere besluitvorming. 

 

In het raadsinformatiesysteem vindt u (technische) achtergrondinformatie over de opsporingsvergunning 

aardwarmte. 

 

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

  

Resultaat uitwijktest 2018 

Graag informeren wij uw Raad over het resultaat van de jaarlijkse “uitwijktest”. De uitwijktest is een oefening om 

vast te stellen of de uitwijklocatie technisch operationeel gemaakt kan worden voor een uitwijk. In geval van een 

calamiteit ben je als gemeente namelijk verplicht om binnen 48 uur voor bepaalde activiteiten volledig operationeel 

te zijn op een alternatieve locatie. Het gaat dan met name om de Basisregistraties – zoals bijvoorbeeld  

Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)  - en de 

klantsystemen. 

Volgens een vast protocol (beschreven in een draaiboek) wordt de uitwijktest uitgevoerd. Op 10 november hebben 

wij een uitwijktest op onze uitwijklocatie Brandweerkazerne Maarssen uitgevoerd. Dit bleek een belangrijke test te 

zijn.  

Tijdens het omzetten van de systemen naar de uitwijkomgeving heeft zich namelijk een storing voorgedaan. Ook 

tijdens de tweede uitwijktest op 15 december (na het oplossen van het eerste probleem) was er een storing. 

Hierdoor hebben wij geen volledige uitwijktest volgens het protocol kunnen uitvoeren. Een belangrijke ontdekking, 

waarmee het nut van de uitwijktest zich duidelijk bewijst. 

Op basis van het resultaat van de uitwijktest zijn wij direct in overleg gegaan met onze beheerder van de 

Infrastructuur en de leveranciers van diverse infrastructuurcomponenten. Er heeft een diepgaand onderzoek 

plaatsgevonden naar de oorzaak en oplossing van het technische probleem. Tijdens een majeure vervanging van 

databases eerder dit jaar is een specifieke aanpassing niet in de apparatuur van de uitwijklocatie doorgevoerd. 

Hierdoor was het niet mogelijk om bepaalde software te activeren in de uitwijklocatie. Dit probleem is door de 

leverancier getest en opgelost.  

Op zaterdag 26 januari aanstaande wordt een nieuwe uitwijktest uitgevoerd. Wij informeren u wanneer de 

uitwijktest uitgevoerd is over het resultaat.  

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

 

Informatiebijeenkomst horecavisie 

 Wanneer: 17 januari, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Informatiebijeenkomst horecavisie 

 Wanneer: 21 januari, 19:30 uur 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-Bijlage-Aardwarmte.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-Bijlage-Aardwarmte.pdf
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 Waar: ’t Web, Spinnerie 15, Loenen a/d Vecht 

 

Inloopbijeenkomst herontwikkeling Planetenbaan en Het Kwadrant 

 Wanneer: 21 januari, 19:00 – 21:00 uur 

 Waar: Voormalige showroom Kwik-fit, Planetenbaan 9, Maarssenbroek 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 23 januari, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen 

 

Inloopochtend gezonde goede voornemens volhouden met Tinytask 

 Wanneer: 23 januari, 08:30 uur 

 Waar: Basisschool de Schepershoek, Schepersweg 8a in Breukelen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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