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Update situatie Oekraïne 
 

Opvang vluchtelingen Oekraïne  

De gemeente heeft vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de vraag ontvangen om te inventariseren op welke 

termijn we locaties beschikbaar kunnen stellen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Op basis van deze 

inventarisaties komt de VRU tot een verdeling van de stroom vluchtelingen over de 26 gemeenten in de regio. 

Onze veiligheidsregio moet 1.000 mensen op heel korte termijn en daarna nog eens 1.000 mensen voor de 

langere termijn opvangen. De gemeente Stichtse Vecht zal naar vermogen bijdragen. 

 

Naar aanleiding van deze vraag maken we een inventarisatie. Daarbij gaan we uit van 3 lijnen: 

1. Inventarisatie van locaties die voor kortdurende opvang geschikt zijn; 

2. inventarisatie van locaties die langer durend kunnen worden ingezet; 

3. inventarisatie van particuliere initiatieven waar gebruik van gemaakt kan worden. 

 

Over de inventarisatie voor de eerste lijn vindt inmiddels afstemming met de VRU plaats. Wij zullen u 

vanzelfsprekend hierover nader informeren als daar aanleiding toe is. 

 

Aansturing   
In het college is afgesproken om de aansturing van de operatie voor het opvangen van de vluchtelingen door de 

burgemeester te laten plaatsvinden. De behoefte aan locaties vertoont alle kenmerken van crisisnoodopvang en 

daarmee is het logisch om dit zo te organiseren. Ook landelijk en regionaal is de organisatie van de opvang van 

Oekraïners op deze wijze inmiddels vormgegeven. In de ambtelijke organisatie is inmiddels een intern team 

geformeerd dat uitvoering geeft aan de beantwoording van vragen, ondersteuning en afstemming met 

samenwerkende partners, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties. 
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We zien dat er een grote behoefte bestaat aan concrete, praktische informatie - ook in het Oekraïens - nu de 

vluchtelingenstroom ook Nederland bereikt. Veel van de vragen zijn in dit eerste stadium nog niet goed of volledig 

te beantwoorden. Zowel vanuit de Veiligheidsregio als de Vereniging Nederlands Gemeenten wordt in overleg met 

het Rijk gekeken naar mogelijkheden om dit centraal en eenduidig vorm te geven. 

 

In nauw contact met de Veiligheidsregio stemmen we af waar samenwerking met andere gemeenten mogelijk is, 

zodat zaken niet dubbel plaatsvinden en we optimaal gebruik kunnen maken van de regionaal aanwezige kennis 

en capaciteit.  

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

 

Coronakosten en -bijdragen 7e tranche  
 
Corona compensatie organisaties  
In januari zijn we gestart met het toekennen van coronacompensatie aan onze (maatschappelijke) organisaties die 
financieel getroffen zijn door de coronamaatregelen.  Inmiddels hebben wij een 7e tranche van 6 aanvragen 
beoordeeld. Over deze tranche is een bedrag van € 22.845 toegekend. Nieuwe aanvragen worden in behandeling 
genomen in de volgende tranches. De totale lijst met de aanvraag in deze tranche wordt vertrouwelijk ter inzage 
aangeboden aan uw raad.  
 

Prognose risicoreserve corona   
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de risicoreserve Corona geprognosticeerd. De prognose van het 

verloop van de reserve is constant aan verandering onderworpen omdat zich nieuwe aanvragen, kosten en 

voordelen voor kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De toevoeging aan de reserve op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021 van het 
Gemeentefonds zijn onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van het betreffende voorstel.  
 

Vervolg   
Wij zullen u op de hoogte houden van het verloop van de compensatieaanvragen. 
 

------------------- 
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Samenwerkingsovereenkomst V.V. Maarssen en 

DWSM  
 
De gemeente, V.V. Maarssen en DWSM gaan samenwerken om een nieuw clubhuis te realiseren in sportpark 
Zuilense Vecht, grenzend aan de toekomstige woonwijk Zuilense Vecht. Het college van Burgemeester en 
Wethouders stemde op 8 maart jl. in met deze samenwerking. Het nieuwe clubhuis wordt verplaatst ten opzichte 
van de huidige verouderde clubgebouwen. Ook komen er kunstgrasvelden die intensiever kunnen worden 
bespeeld. Daardoor komt grond vrij waar nieuwe woningen kunnen komen. De opbengst van de woningen gebruikt 
de gemeente voor de aanleg van het sportpark Zuilense Vecht.  
 

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

 

Stand van zaken brug Bergseweg Vreeland  
 
In december 2021 is met de ontwikkelaar een goed gesprek gevoerd over de oplossingsrichting voor de brug aan 
de Vreelandseweg. Inmiddels is duidelijk geworden dat de huidige brug zo goed als zeker aangepast kan worden. 
Recent is een nieuw Programma van Eisen opgesteld waar de brug aan moet voldoen.  
 

Een volgende stap is het Programma van Eisen te laten doorrekenen door een ingenieursbureau op o.a. de 

civieltechnische onderdelen. Vervolgens kan de ontwikkelaar of een derde gevraagd worden de brug te laten 

aanpassen, inclusief bijbehorende aanpassingen van het weggedeelte. Voor beide varianten brengen we de voor- 

en nadelen in beeld. We zullen uw raad daar t.z.t. over informeren. Wel is voor de gewijzigde brug een nieuwe 

vergunning noodzakelijk. Nadat die is afgegeven, kan de uitvoering worden opgestart. Na oplevering van de brug 

en controle door de gemeente kan de aangepaste brug worden overgedragen aan de gemeente en worden 

opengesteld voor alle verkeer. Afhankelijk van beschikbare capaciteit en de procedure voor de vergunning 

schatten we in dat de brug aan het einde van dit jaar kan worden opgeleverd. 

 

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

 

Vooroverlegplan legalisering paardenstal Slootdijk 1 

afgerond 
 

 

Op 30 juni 2021 is er een vooroverlegplan ingediend voor de paardenstal aan de Slootdijk 1 te Loenen aan de 

Vecht. Initiatiefnemer wil de binnenrijbak, waarvan de niet-doelmatigheid tot nu toe een probleem was in de 

vergunningverlening, vervangen door een potstal voor 47 extra paarden. Hiermee wil initiatiefnemer de 

paardenhouderij laten uitgroeien in een bedrijf in de tuigpaardensport. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2022 een besluit op dit vooroverlegplan 

genomen. Het college wil in principe geen medewerking verlenen aan de legalisering van het gedeelte van de 

paardenstal dat buiten het bouwvlak gelegen is. Het college is nog steeds van mening dat dat gedeelte gesloopt 

zou moeten worden.  

 

Wel heeft het college onder voorwaarden een positieve grondhouding ten aanzien van de legalisering van het 

gedeelte van de paardenstal dat binnen het bouwvlak gelegen is. De voorwaarden zien op het onmogelijk maken 

van strijdig gebruik, het doen van interne verbouwingen en een passende inrichting van het perceel. 
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Bij de behandeling van het vooroverlegplan is vastgesteld dat er nog andere illegale bouwwerken aanwezig zijn op 

het perceel. Het college is van mening dat deze bouwwerken moeten worden verwijderd dan wel worden 

gelegaliseerd door middel een aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Met dit besluit geeft het college uitvoering aan haar eerdere toezegging aan de initiatiefnemer om eerst een besluit 

te nemen op dit vooroverlegplan. Het college zal binnenkort een besluit nemen op de aanvraag 

omgevingsvergunning van 13 januari 2017, waarvoor de gemeenteraad op 1 februari 2022 een verklaring van geen 

bedenkingen geweigerd heeft. Het vooroverlegplan en de aanvraag omgevingsvergunning staan los van elkaar. 

 

 


