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Evaluatie actieplan Goed Geregeld 
Bij de vorming van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, 
zijn afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord. Dit akkoord is met inwoners, 
maatschappelijke instellingen en de gemeenteraad uitgebreid tot een 
Raadsprogramma. In beide documenten is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
deregulering en is afgesproken dat een actieplan wordt opgesteld. Raad, college 
en ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht zijn aan de slag gegaan met het 
verminderen van regeldruk en het versnellen van procedures. Gekozen is voor een programmatische aanpak 
onder de naam Stichtse Vecht, Goed Geregeld! Met het programma is invulling gegeven aan de nieuwe rol van 
de ‘terugtredende overheid’. Goed Geregeld beoogt een manier van werken die past bij deze tijd: klantgericht, 
efficiënt, met zo min mogelijk regels.  
 
In Stichtse Vecht is al veel Goed geregeld. Om te voorkomen dat klanten van het kastje naar de muur worden 
gestuurd, is de één-loketgedachte doorgevoerd. Stichtse Vecht scoort daardoor goed op het gebied van digitale 
dienstverlening, dienstverlening op afspraak en dienstverlening aan de balie. Ook op andere terreinen zijn 
maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de pilot soepele voorwaarden plaatsen kerstbomen in de publieke ruimte of 
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het vereenvoudigen van de regels voor jaarrekeningen van kleine zorgaanbieders, welke minder kosten voor 
ondernemers en versnelling van procedures tot gevolg heeft.  
 
Wat hebben we gedaan vanuit het actieplan goed geregeld? 
Vereenvoudiging van webformulieren  
58 Producten kunnen nu online worden aangevraagd door het invullen van een formulier. 33 formulieren zijn 
gekoppeld aan DigiD en 11 van deze 33 producten kunnen direct online worden betaald. Per juli 2017 kunnen 
formulieren ook voorzien worden van eHerkenning. 
 
Vereenvoudiging van werkprocessen: Leansessie 
Door het optimaliseren en het slimmer en slanker maken van processen kunnen we betere resultaten boeken. Dit 
doen we nu door diverse interne processen te onderworpen aan zogenaamde leansessies. Tijdens een leansessie 
wordt vanuit het perspectief van inwoners & ondernemers en diverse collegiale invalshoeken gekeken waar 
kwaliteitsverbetering mogelijk is en doorlooptijden verkort kunnen worden. (Bijvoorbeeld de processen 
Gehandicaptenparkeerkaart en Melding storing Gemeentelijke panden zijn vanuit het perspectief van de inwoners 
aangepast)  
 
Samen met inwoners & ondernemers aan de slag: Klantreizen 
De klantreis ik wil een restaurant beginnen is in het kader van dienstverlening aan ondernemers gehouden. Er 
hebben interviews met ondernemers plaats gevonden, zijn er workshops gehouden met alle betrokkenen (in- en 
externen) bij het proces om de huidige klantreis in beeld te brengen en vervolgens de ideale klantreis te schetsen. 
Dit is getoetst met de betrokken ondernemers. Hieruit is een verbeterplan opgesteld. Ook zijn er klantreizen 
gehouden voor de processen klachten, trouwen in Stichtse Vecht en huishoudelijke hulp. 
 
Bevordering bewustwording bij de medewerkers; VOS-training 
Als organisatie willen beter kunnen inspelen op initiatieven en behoeften van inwoners en ondernemers. Dit kan 
door het beter betrekken bij initiatieven vanuit de gemeente. Tijdens deze cursus Verbindend en Ondernemend 
Samenwerken leren de medewerkers hoe we inwoners en andere partijen in de gemeente daadwerkelijk centraal 
kunnen zetten in ons handelen en denken En daar de meest passende samenwerkingsvorm bij kiezen. Ongeveer 
270 medewerkers hebben deze training gevolgd en zijn er 9 experimenteersessies georganiseerd.  

Website Meldpunt geen gedoe 
Op de website van de gemeente is een meldpunt geopend, onder de naam geen gedoe. Met behulp van een 
webformulier kunnen inwoners en bedrijven aangeven wat bij Stichtse Vecht verbeterd kan worden. 

Werkbezoek college  
In februari 2017 heeft het college een werkbezoek gehouden over het topdossier Deregulering. Hierin zijn de 
collegeleden bijgepraat over nieuwe manieren van werken (Lean) en hoe we de klant hierbij centraal kunnen zetten 
(klantreizen). Ook zijn de collegeleden tijdens het werkbezoek uitgebreid geïnformeerd over de komst van de 
nieuwe Omgevingswet en wat dit betekend voor de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Vereenvoudiging van veel gebruikte producten 
Vanuit het topdossier Goed Geregeld zijn in opdracht van de gemeente diverse producten onderzocht op de 
mogelijkheid van deregulering, welke geresulteerd heeft in het rapport Deregulering en passende regels gemeente 
Stichtse Vecht. Het college heeft ingestemd met de uitvoering van de aanbevelingen. Het rapport levert diverse 
verbetermogelijkheden voor inwoners en bedrijven, zoals vereenvoudigen van aanvraagprocedures en het 
verbeteren van de dienstverlening. Voor het product melding klein evenement bijvoorbeeld wordt de meldingsgrens 
voor kleine evenementen 150 personen, de behandeltijd voor een vergunning verbranden snoeihout verkort naar 2 
weken bij bestaande klanten en gaan we de mogelijkheid promoten om een aanvraag in te dienen voor een 
meerjarige vergunning voor jaarlijks terugkerende evenementen waarbij in de feitelijke situatie weinig verandert. 
Met het implementeren van de adviezen uit het SIRArapport heeft invulling van het laatste hoofdstuk uit het 
actieplan Goed geregeld plaatsgevonden.  
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Dereguleringsactiviteiten in de coalitieperiode 
Naast de uitvoering van het actieplan Goed geregeld hebben er activiteiten plaatsgevonden om de regeldruk te 
verminderen zoals: 
 

• het plan van aanpak Uniformering bestemmingsplanregels; 
• de verkenning naar een vereenvoudiging van de Welstandsnota; 
• ligplaatsenvisie goed geregeld, blijven genieten; 
• stroomlijnen proces rondom vergunninghouders; 
• nieuwe werkwijze waardering mantelzorg; 
• flexibel budget voor wijkteams; 
• steekproefsgewijze verantwoording subsidieverlening onder de € 5.000; 
• afschaffen kapvergunning voor niet waardevolle bomen; 
• vervangen vergunningprocedure plaatsen grafmonumenten door een algemene regel; 
• uniformering planregels voor bestemmingsplannen; 
• inzet van bezemplannen; 
• meerjarige beschikking bij leerlingenvervoer; 
• gedragscode Flora- en faunawet; 
• het verbeteren van de vindbaarheid verordeningen sociaal domein; 
• online bezwaar indienen via een slim formulier op de gemeentelijke website. 

 
Conclusie 
Het terugdringen van regelgeving en daarmee het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers was een van de topdossiers uit het Coalitieakkoord. Met het actieplan Goed geregeld is dit nader 
uitgewerkt. Dit betekend niet dat de aandacht voor deregulering en verbetering van de dienstverlening nu voorbij is. 
Het onderwerp deregulering bij Bestuur en ambtelijke organisatie op de agenda krijgen en houden blijft de 
uitdaging. Met de blik naar buiten op de samenleving, die vraagt om deregulering, klantgerichtheid (én rechtmatig) 
en nieuwe vormen van werken (bijvoorbeeld agile). Zo zullen de leansessies en klantreizen blijven doorgaan en 
krijgt de invoering van de nieuwe Omgevingswet (bundeling van 26 wetten) de volle aandacht binnen de 
gemeentelijke organisatie. Maar ook vanuit het Rijk zijn er initiatieven die de regeldruk verminderen zoals ruimere 
afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden in bestemmingsplannen, aanpassing van de Crisis- en herstelwet en heeft 
het VNG een databank met praktijkvoorbeelden ontwikkeld.  
 
Het vraagt om blijvende aandacht voor verbetering van de dienstverlening en het verminderen van de regeldruk. 
 

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

Project Gezonde Buurt 
Jantje Beton en IVN hebben de gemeente Stichtse Vecht een subsidie toegekend om in twee wijken in Stichtse 
Vecht aan de slag te gaan met het project Gezonde Buurt. Op basis van onder andere de samenstelling van de 
wijken, de ligging, inrichting van de wijk, reeds geplande werkzaamheden in de openbare ruimte en het reeds 
vastgestelde beleidskader ‘buiten spelen natuurlijk’, is er voor gekozen om aan de slag te gaan in de wijken 
Reigerskamp en Fazantenkamp. De investering die aanvullend op de subsidie wordt gevraagd vanuit de gemeente 
Stichtse Vecht, wordt volledig gefinancierd uit bestaande budgetten.  
  
De gemeente, Jantje Beton en IVN kijken samen met de wijkbewoners naar wat hun wensen en ideeën zijn voor 
de wijk rondom buitenspelen, vergroening, duurzaamheid, gezondheid, voedseleducatie, welbevinden en sociale 
cohesie. Deze wensen en ideeën worden, indien mogelijk, samen met de wijk, wijkcommissie, partners in de wijk 
en de gemeente uitgevoerd. IVN en Jantje Beton nemen gezamenlijk met de gemeente de begeleiding van het 
project voor hun rekening. 
 

------------------ 
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Handboek onderhoud oppervlaktewater 
De gemeente Stichtse Vecht ligt binnen de grenzen van twee waterschappen. Beide waterschappen hebben een 
samenwerkingsverband met de inliggende gemeenten. Als ‘grensgemeente’ participeren we dus in zowel Winnet 
(het Water Innovatie Netwerk) binnen het gebied van waterschap HDSR en in BOWA (Bestuurlijk Overleg Water 
AGV-gebied) binnen het gebied van waterschap AGV. De samenwerkende organisaties in het BOWA hebben 
gezamenlijk een Handboek onderhoud oppervlaktewater opgesteld.  
 
Hiermee geven gemeenten en waterschap duidelijkheid aan elkaar en indirect aan inwoners en bedrijven over 
taakverdeling op het gebied van oppervlaktewaterbeheer. Ook draagt het bij aan de beheersing van de 
maatschappelijke kosten van het beheer en onderhoud. 
 
De afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het onderhoud van watergangen leiden niet 
tot grote veranderingen in de praktijk. Diverse afspraken zijn een verduidelijking van bestaande wet- en 
regelgeving. Andere opgenomen afspraken waren nog nergens echt geregeld, maar wel al bestaande praktijk.  
 
De grootste wijziging is dat het waterschap in stedelijk gebied zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de afvoer 
van vrijkomend maaisel uit primaire watergangen in plaats van dat de gemeenten dit doen. Daarentegen 
Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de verwerking van alle maaisel en verspreidbare bagger die vrij komt 
uit hoofdwatergangen in stedelijk gebied. Dit geldt, en dat is een verandering, ook daar waar het water aan 
particulier eigendom grenst. Op 7 maart is gebleken dat alle besturen van de organisaties instemmen met de 
afspraken in het handboek. Per 1 januari 2018 zijn ze daarmee van kracht. 

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

 

Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform  
Kleine Landschapselementen 
Recentelijk is een Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen getekend. We 
bundelen hiermee de krachten om aanleg, herstel en beheer van landschapselementen te realiseren in vier 
gemeenten van deze pilot: De Bilt, Leusden, Soest en Stichtse Vecht samen met de Provincie, Collectief Rijn, 
Vecht en Venen en LandschapErfgoed Utrecht. De vier gemeenten hebben uiteenlopende gebiedskenmerken en 
zijn geselecteerd door Landschap Erfgoed Utrecht; zij verwacht dat een pilot in deze gemeenten het meest kansrijk 
is. In deze gemeenten zijn landschapscoördinatoren actief die de ideeën van de pilot kunnen uitdragen. In de pilot 
wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om de aanleg en het herstel van landschapselementen te 
realiseren. Wanneer dit succesvol is, wordt het platform vanaf juni 2019 verbreed naar de hele provincie en worden 
de best werkende maatregelen verder uitgerold.  
 
De voorbereiding van de pilot is gestart in maart 2017. De uitvoering is gestart in januari 2018 en loopt tot 1 juni 
2019. 
 
Onder kleine landschapselementen worden verstaan: allerlei houtachtige begroeiingen zoals bosjes, houtwallen, 
bomenrijen en knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers en rietzomen. De kleine 
landschapselementen dooraderen het landelijk gebied op agrarische grond en in natuurgebieden. 

 
------------------------ 
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Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke 
leefomgeving 2018 
Het college heeft in de vergadering van 6 maart 2018 het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 
2018 (HUP 2018) vastgesteld. De verplichting om jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma vast te stellen, 
is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. 
 
In het HUP 2018 staat wat het college in het jaar 2018 aan handhaving gaat doen en hoe dit wordt aangepakt. De 
handhavingstaken die de gemeente programmatisch uitvoert hebben betrekking op de ruimtelijke ordening, taken 
in het kader van de openbare ruimte en taken in het kader van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is in het HUP 
2018 vermeld dat diverse taken zijn uitbesteed aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (milieu) en de 
Veiligheidsregio Utrecht (brandveiligheid). 
 
Het HUP 2018 is met ingang van maandag 12 maart 2018 te raadplegen op www.overheid.nl. Het HUP 2018 wordt 
in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie toegezonden. De vaststelling van het HUP is een 
collegebevoegdheid en wordt ter informatie ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 
 

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

 

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg –  
Gageldijk 1e herziening 
Er wordt een tussentijdse bestemmingsplan herziening voorbereid voor het bestemmingsplan Herenweg – 
Gageldijk. Er waren een aantal fouten geconstateerd.  De belangrijkste hiervan is dat er in plaats van bouwvlakken 
bestemmingsvlakken waren aangegeven op de verbeelding waardoor er volgens de regels geen woningen meer 
gebouwd konden worden, dit kan leiden tot planschade. Ten behoeve van de voorbereiding van het 
bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. De Nota van uitgangspunten bevat de 
uitgangspunten voor dit bestemmingsplan en is door ons college vastgesteld. In deze bestemmingsplan herziening 
is geen nieuw beleid opgenomen. 
 
Het bestemmingsplan is ten behoeve van het vooroverleg naar diverse instanties gestuurd en de 
bewonersvereniging Maarsseveen- Molenpolder en de bedrijvenbelangenvereniging Gageldijk, Herenweg, 
Maarsseveensevaart. Er zijn 5 overlegreacties ingediend. Wij hebben ingestemd met de behandeling van de 
overlegreacties en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan. De aanpassingen 
zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Wij hebben besloten het ontwerp bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening met ingang van vrijdag 16 
maart tot en met donderdag 26 april 2018 ter inzage te leggen. In die periode is het voor een ieder mogelijk een 
zienswijze in te dienen. Na behandeling van de eventuele zienswijzen zal het plan ter vaststelling aangeboden 
worden aan de raad. 

 
----------------- 
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Ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier 
(Breukelen) 
 
Via deze weg willen wij u informeren over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Hortense Kwartier 
(Breukelen)’, waarover u eerder bent geinformeerd in de RIB#36 van 30 mei 2017. Het bestemmingsplan omvat de 
herontwikkeling van de locatie Domineeslaantje in Breukelen. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) ligt vanaf vrijdag 16 maart gedurende 6 weken in 
het kader van zienswijzen voor iedereen ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen en is digitaal beschikbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan is 
conform artikel 3.1 Wro een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt verwacht in Q3 2018.  
 
Om u alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter 
kennisneming aan u voor. Gedurende de inzagetermijn zal tevens een inloopavond worden georganiseerd. Na 
afloop van de zienswijzenperiode zal het plan met een Nota van Beantwoording van de eventueel ingediende 
zienswijzen ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 
 
U kunt bij vragen over dit bestemmingsplan altijd contact opnemen met Hugo Steutel of Jacqueline Martens. 
 

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

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

Inspiratiesessie: hoe benut je de kracht van de samenwerkende generaties 
• Wanneer: 12 maart, van 15:00 tot 17:00 uur 
• Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 

Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 14 maart, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 

Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 21 maart, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  
 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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