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Start bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa  
Voor de kern van Nieuwer ter Aa wordt gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan Nieuwer ter Aa. Dit 

nieuwe plan zal het bestaande bestemmingsplan vervangen. Het bestemmingsplan zal gelden voor de dorpskern 

van Nieuwer Ter Aa.  

 

In het bestemmingsplan zullen geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden 

meegenomen (zoals de nieuwbouwontwikkelingen/ brandweergarage). Met de 

actualisatie van het bestemmingsplan willen wij de bestaande situatie 

opnieuw vastleggen. Zo zijn er de afgelopen jaren vergunningen verleend 

die nu nog niet zijn opgenomen in het huidige bestemmingsplan en is de 

wet gewijzigd door invoering van bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen.  

 

Met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt dit 

gecorrigeerd en zal alle informatie weer compleet en actueel zijn. De 

functies en de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden worden hiermee 

goed vastgelegd. Het bestemmingsplan wordt daarmee een volledig 

toetsingskader.   

 

Bewonersavond donderdag 31 januari 2019 

Op de bewonersavond zal een presentatie worden gegeven waar we een 

toelichting geven op de komende bestemmingsplanprocedure. We willen hiermee 

de bewoners van Nieuwer Ter Aa graag vroegtijdig bij dit proces betrekken. De 

bewonersavond dient als startpunt voor het opstellen van het bestemmingsplan.  
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Tijdens de bijeenkomst wordt niet ingegaan op individuele situaties, maar gaan we dieper in op de algemene 

procedure. Met bewoners wordt later, via 1-op-1 gesprekken, alsnog de gelegenheid geboden om terug te komen 

op hun eigen situatie. 

 

Datum: donderdag 31 januari 2019 

Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijstraat 2, Nieuwer Ter Aa. 

 

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

 

Gezamenlijke aanbesteding met Utrechtse regio’s 

van Essentiële functies jeugd 
“Alle kinderen groeien op in een gezin(svorm) en als residentieel verblijf toch (tijdelijk) noodzakelijk is, zijn er 

voorzieningen die deze gespecialiseerde zorg bieden in getransformeerde vorm.” Dat is de ambitie van de 

Utrechtse regio’s. Om deze ambitie waar te maken komt er een nieuwe aanbesteding van zeer specialistische zorg 

(de Essentiële functies jeugd) voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren.  

De aanbesteding vindt plaats in dialoog met de zorgaanbieders, waarbij ook kinderen en jongeren, lokale teams, 

Samen Veilig Midden Nederland en de Raad van Kinderbescherming in de gesprekken worden betrokken. Zo 

willen de regio’s ervoor zorgen dat de specialistische zorg aansluit bij de regionale ambitie: ieder kind in een gezin 

en de meest passende zorg voor de kinderen voor wie dat tijdelijk) niet mogelijk is. 

 

De planning is dat de voorlopige gunning uiterlijk in september 2019 plaatsvindt. De ingangsdatum is 1 januari 

2020. 

 

In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over hoe we de inkoop van deze zeer specialistische zorg 

vormgeven en wat deze zeer specialistische zorg inhoudt. 

 

Bovenregionale ambitie 

“Alle kinderen groeien op in een gezin(svorm) en als residentieel verblijf toch (tijdelijk) noodzakelijk is, zijn er 

voorzieningen die deze gespecialiseerde zorg bieden in getransformeerde vorm.” Dat is de ambitie van de 

Utrechtse regio’s. Dit betekent minder kinderen in de essentiële functies omdat een groep kinderen met complexe 

(systeem)problematiek met goede, specialistische ondersteuning thuis blijft wonen. Wanneer dit (tijdelijk) niet 

haalbaar is dan worden zoveel als mogelijk gezinsvormen voor verblijf benut. En voor kinderen voor wie zorg van 

belang blijft die nu binnen de essentiële functies beschikbaar is, zijn er voorzieningen die deze gespecialiseerde 

zorg bieden in getransformeerde vorm. Zie voor meer informatie het Koersdocument transformatie essentiële 

functies.  

 

De ambitie is dat de komende jaren de inzet van Essentiële functies gaat dalen omdat een deel van de kinderen 

voortaan gezinsgerichte zorg ontvangt. Om deze reden werken wij in de regio Utrecht West aan het inzetten van 

intensieve ambulante zorg in het gezin en gezinsvormen als pleegzorg en gezinshuizen. 

 

Bij Essentiële functies jeugd gaat het om zorg die nu geboden wordt binnen de  jeugdzorg plus (gesloten 

jeugdzorg) drie milieu voorzieningen (zorg, onderwijs, verblijf) en een kliniek voor specialistische opname voor 

psychiatrische zorg. 

 

De bovenregionaal gedeelde ambitie is dat jongeren zo kort als mogelijk binnen een voorziening voor zeer 

gespecialiseerde zorg verblijven, de ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de hulpverlening, de hulp zo mogelijk 

vanuit de thuissituatie plaatsvindt en dat maximaal wordt ingezet op het toekomstperspectief van het kind of de 

jongere. Wij verwachten bijvoorbeeld dat een kind op de 16e verjaardag een toekomstplan maakt, met hulp van de 

zorgaanbieder, met daarin aspecten als wonen, onderwijs en of werk en inkomen. Ouders blijven zoveel mogelijk 

aan zet. 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/informatie-voor-zorgprofessionals/2018-03-Koers-transformatie-nodige-functies.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/informatie-voor-zorgprofessionals/2018-03-Koers-transformatie-nodige-functies.pdf


 

 
3 RaadsInformatieBrief  |   24 januari 2019 

 

  

1 juni 2012 

 

Samenwerking met de Utrechtse regio’s 

De Utrechtse regio’s Utrecht, Zuid Oost Utrecht, Utrecht West, Lekstroom en Eemland werken samen op het 

thema Essentiële functies. De samenwerking in de regio’s is nodig omdat elke regio apart deze bijzondere zorg 

niet kan borgen en ontwikkelen. Daarvoor komt de problematiek immers te zelden voor. Met de samenwerking voor 

het organiseren van Essentiële functies zorgen de regio’s dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn 

én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben. 

 

Dialooggerichte aanbesteding 

Per 1 januari 2020 moet er een nieuw contract zijn met aanbieders van Essentiële functies jeugd. Door in gesprek 

te gaan met de aanbieders willen we als regio’s een stap vooruit zetten in het organiseren van getransformeerde 

zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Met de dialooggerichte aanbesteding dragen wij optimaal bij 

aan de transformatie van de Essentiële functies en het zorglandschap. In de dialoog worden ook kinderen en 

jongeren, lokale teams, Samen Veilig Midden Nederland en de Raad van Kinderbescherming betrokken. Utrecht 

West Ouderplatform wordt benaderd met de vraag of zij kinderen of jeugdigen kennen die betrokken willen zijn in 

het traject. Met ouders en kinderen die gebruik maken van de betreffende zorg wordt zorgvuldig gecommuniceerd 

over eventuele veranderingen. 

 

Wat houdt specialistische zorg bij de essentiële functies in 

Kinderen en jongeren in een zeer kwetsbare positie hebben recht op hulp. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met 

ernstige gedrags-, opvoed- en psychiatrische problematiek. 

Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen het kind en zijn omgeving 

voldoende herstellen om thuis of in een gezinsgerichte omgeving ‘het normale leven’ op te kunnen pakken. ‘Thuis’, 

onderwijs en behandeling zijn onderdeel van de specialistische zorg. Er zijn op dit moment drie soorten van deze 

zorg:   

 

• Drie-milieuvoorzieningen voor jongeren voor wie het haalbaar is in een open setting te verblijven in een 

zeer intensieve behandelgroep (met zorg, onderwijs en wonen). Dit vindt plaats binnen een vrijwillig kader 

of met  een jeugdbeschermingsmaatregel van de kinderrechter. 

• JeugdzorgPlus voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedproblemen die  een gevaar vormen voor 

zichzelf en hun omgeving en die beperkende maatregelen nodig hebben vanwege het risico op onttrekking 

aan zorg (door zichzelf of de omgeving). Het verblijf vindt plaats op basis van een rechterlijke machtiging 

via kinderrechter en is meestal in combinatie met een kinderbeschermingsmaatregel die het gezag over de 

jongere bepaalt. 

• Specialistische klinische opname voor psychiatrische zorg voor jongeren met psychiatrische 

problematiek waarbij een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor henzelf of 

hun omgeving te voorkomen.   
 

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

Start buurtgesprekken gebiedsontwikkeling Zuilense 

Vecht 

In de gemeenteraad van Stichtse Vecht van 6 maart 2018 en de Utrechtse gemeenteraad van 7 juni 2018 is de 

Gebiedsvisie voor de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht vastgesteld (fase 1). De colleges van gemeente Stichtse 

Vecht en gemeente Utrecht hebben november 2018 besloten om deze gebiedsvisie uit te voeren met de start van 

fase 2. In deze fase wordt de gebiedsvisie uitgewerkt tot een gebiedsplan en een ontwerp van het sportieve park. 

Het omgevingsproces hiervoor start nu ook. 

 

In februari vinden 3 besloten buurtbijeenkomsten plaats 

Op 11, 12 en 13 februari organiseren we kleinschalige, besloten buurtbijeenkomsten voor de direct 

belanghebbende inwoners uit de 3 deelgebieden. Dit zijn de deelgebieden:  Amsterdamsestraatweg (Utrecht), Jan 
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van Zuthpenlaan e.o. (Utrecht) en Sportparkweg/Daalseweg (Stichtsevecht). De bewoners krijgen een terugblik op 

het proces tot nu toe en maken kennis met het stedenbouwkundig bureau Hosper. Verder gaan we in gesprek over 

eerste detailuitwerkingen zoals groen, (verkeers)veiligheid en aansluiting op de omgeving. De input uit de besloten 

buurtbijeenkomsten wordt gebruikt voor brede bijeenkomsten. Deze brede bijeenkomsten vinden medio april 

plaats. Hiervoor ontvangt uw raad apart nog een uitnodiging.    

 

Waarom vernieuwing sportparkgebied? 

Begin 2017 hebben de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht de handen ineen geslagen om te onderzoeken of de 

verouderde sportparken Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk tussen Maarssen en Zuilen herontwikkeld kunnen 

worden. De provincie Utrecht heeft ruimte gegeven voor  verstedelijking buiten de rode contour in het plangebied 

onder de voorwaarde dat de gemeenten samenwerken aan een gezamenlijke integrale visie voor dit gebied 

(Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, december 2016).  Met de gebiedsvisie ligt er een plan om van de 

sportparken één samenhangend, gemeentegrens-overstijgend sportief park te maken waarbij sport het 

verbindende thema is. De gebiedsvisie laat met de mix van sport, groen en wonen zien hoe gezond, stedelijk leven 

mogelijk is.  Voor meer informatie zie ook www.zuilensevecht.nl. 

 

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

  

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

 

Bewonersavond bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa 

• Wanneer: 31 januari, 19:30 uur 

• Waar: Dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 2, Nieuwer Ter Aa 

 

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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