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Update coronacrisis 
 
Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen van de afgelopen week van de coronacrisis in onze gemeente. We 

begrijpen dat er veel vragen bij u leven en er zorgen zijn over de impact van de crisis. Vanuit het bestuur en de 

ambtelijke organisatie werken wij naast de reguliere organisatiestructuur in een crisisorganisatie. U mag en kunt er 

op rekenen dat er vanuit alle beleidsvelden van de gemeente die geraakt worden door de crisis hard gewerkt wordt 

om onze inwoners te informeren en waar nodig te ondersteunen. Bijvoorbeeld met de kinderopvang voor kinderen 

van ouders met cruciale beroepen of in kwetsbare gezinnen.  
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We zorgen samen met onze ketenpartners voor de gezondheid van onze inwoners en  informeren ondernemers 

over mogelijkheden voor ondersteuning. En hebben oog voor de continuïteit van het zorgaanbod voor kwetsbaren 

in onze gemeente. Dit alles naast de standaard dienstverlening die in afgeslankte vorm door gaat.  

 

Verder willen wij u laten weten dat er in onze gemeente tot vandaag vier sterfgevallen te betreuren zijn  als gevolg 

van het coronavirus. De burgemeester staat in contact met de nabestaanden en heeft namens ons allen 

medeleven betoond. Ook onderhoudt hij met enige regelmaat contact met inwoners die positief getest zijn. 

 

Verlenging maatregelen 

Het kabinet heeft op 31 maart bekend gemaakt dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en 

met dinsdag 28 april. Verlenging van de maatregelen houdt in dat onder andere scholen, kinderdagverblijven, 

musea, horeca en restaurants tot en met 28 april gesloten blijven. Mensen met contactberoepen zoals kappers en 

masseurs mogen hun beroep tot die datum voorlopig niet uitoefenen. Ook de regels voor het in acht nemen van 

1,5 meter afstand tot anderen en het zo veel mogelijk thuisblijven blijven langer gelden. 

De verlenging is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te 

beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aan kunnen. Uiterlijk 21 april 

besluit het kabinet over de maatregelen na 28 april. De verlenging van de maatregelen betekent dat de 

noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht aangepast wordt. De aangepaste verordening wordt 

waarschijnlijk op vrijdag 3 april gepubliceerd.  

 

Handhaving 
Veel inwoners houden zich aan de maatregelen die opgelegd zijn door het kabinet. Het beeld is dat het rustig is op 

straat en er een goede sfeer heerst. Boa’s spreken mensen aan op de 1,5 meter afstand en daar wordt gehoor aan 

gegeven. Boa’s komen vooral jongeren tegen die zich niet aan de richtlijnen houden. Met deze jongeren wordt een 

gesprek aangegaan om ze te wijzen op de 1,5 meter afstand. Veel jongeren geven hier gehoor aan, een enkeling 

krijg een officiële waarschuwing. 

 

Werking crisisorganisatie gemeente 

Vanaf donderdag 12 maart is de gemeente Stichtse Vecht gestart met het werken in een crisisstructuur. In de week 

daarvoor waren al de toenmalige hygiënemaatregelen ingevoerd en werd de crisiscommunicatie georganiseerd. In 

de aanloop naar deze crisis is ook een nieuwe versie van het continuïteitsplan van de bedrijfsprocessen gemaakt. 

Zodat op basis van verschillende scenario’s de kritische processen en de vitale functies binnen de gemeentelijke 

organisatie gewaarborgd zijn. Vanaf 13 maart hebben alle medewerkers van de gemeente de oproep gekregen om 

zoveel mogelijk thuis te werken. Dit is goed opgepakt door de medewerkers die elkaar online hebben gevonden en 

op deze manier doorwerken. Het werk buiten de crisisorganisatie, het reguliere werk, gaat zo in aangepaste vorm 

door.  

Inmiddels wordt er voor de domeinen waar de coronacrisis een grote impact heeft vanuit actiecentra gewerkt. Dit 

zijn OOV, Crisiscommunicatie, Publiekszorg en Continuïteit Organisatie. Voor de fase na de crisis is een 

actiecentrum Nafase ingericht. Alle vergaderingen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) vinden online plaats. Het 

gemeentehuis wordt alleen gebruikt als dat echt niet anders kan en natuurlijk voor de (afgeschaalde) 

dienstverlening aan inwoners. De gemeente werkt binnen de crisisstructuur nauw samen met de Veiligheidsregio 

Utrecht, het Regionaal Beleidsteam, GGD, buurgemeenten en organisaties en netwerken uit Stichtse Vecht. 

Bijvoorbeeld op het gebied van handhaving, communicatie, publiekszorg, volksgezondheid, onderwijs, 

kinderopvang, economie, enz. 

 

 

Mogelijkheden voor hulp in tijden van corona 
Een aantal welzijns- en maatschappelijk werk organisaties hebben samen met de gemeente een informatiepagina 

gemaakt over de mogelijkheden voor hulp die er is voor onze inwoners, ook in deze periode. Met deze pagina 

maken we de hulp die er is beter vindbaar. Dat is belangrijk want de hulpverlening is ook preventief en helpt onze 

inwoners deze moeilijke periode door.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
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De informatiepagina staat in de VAR en op onze website. Het gaat bijvoorbeeld om welzijnswerk zoals de 

boodschappendienst, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, schuldhulp of hulp voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

 

Aanvragen levensonderhoud 
We zien een stijging in het aantal aanvragen voor levensonderhoud. Opvallend hierbij is het aantal aanvragen van 

jongeren onder de 27. Op dit moment vertegenwoordigt deze groep de helft van het aantal aanvragen. Dit is een 

beeld wat we ook landelijk zien. In totaal zijn er 54 aanvragen gedaan in de maand maart bij de gemeente. Er 

kwamen van 1 maart t/m 15 maart 13 aanvragen levensonderhoud binnen en van 16 maart t/m 1 april 41. Het 

effect van de eerste maatregelen is hierbij goed zichtbaar. Ter vergelijking: in maart 2019 waren er totaal 29 

aanvragen levensonderhoud. 

 

 

Noodopvang  
In nauw en goed overleg met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus worden kinderen 

van ouders met cruciale beroepen opgevangen. Die opvang vindt plaats op voor de kinderen bekende locaties; op 

hun school, kinderopvang of bij hun vertrouwde gastouder. Ook voor kwetsbare kinderen worden momenteel 

vergelijkbare afspraken gemaakt. Scholen en kinderopvangorganisaties hebben daar ook nu al oog voor. 

Afstemming over het proces van toegang tot noodopvang voor de kwetsbare kinderen vindt nog deze week plaats 

en zal in het eerstvolgende netwerkoverleg vastgesteld worden. Een overzicht van geopende noodlocaties is via 

onze website te vinden. 

 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht 
Voor zzp’ers en zelfstandig ondernemers, die door de maatregelen tegen het coronavirus in de financiële 

problemen komen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in werking getreden. De 

regeling biedt zelfstandigen voor een periode van drie maanden een aanvulling op het inkomen tot het sociaal 

minimum.  Voor zelfstandigen uit Stichtse Vecht loopt deze regeling via de gemeente Utrecht. Sinds 25 maart 2020 

is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze regeling. Tot 1 april hebben 979 zelfstandig ondernemers 

uit Stichtse Vecht een aanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht. We staan in nauw contact met de gemeente 

Utrecht over de uitvoering van deze regeling en ondersteunen hen daar waar mogelijk. 

 

Een aanvraag voor de Tozo kan ingediend worden via de website van de gemeente Utrecht. Op deze website 

staan ook antwoorden op veel gestelde vragen. Voor andere vragen kunnen inwoners contact opnemen via 

bbz@utrecht.nl of bellen naar 030-2865211. 

 

 

Veel donaties voor Voedselbank Stichtse Vecht 
De Voedselbank Stichtse Vecht heeft op 16 maart 2020 besloten om de uitgifte van voedselpakketten tijdelijk te 

staken. Om hun klanten te blijven ondersteunen geven zij supermarktcadeaubonnen uit, die bij supermarkten in de 

gemeente Stichtse Vecht besteed kunnen worden. Deze oplossing was in eerste instantie voor drie weken, 

inmiddels is dit met nog eens drie weken verlengd. 

De Voedselbank heeft in de afgelopen weken een beroep gedaan op inwoners, ondernemers en andere 

instellingen om hen te ondersteunen. Het college van B&W heeft toegezegd tot een maximum van € 3000,- de 

Voedselbank de helpende hand te bieden. Dit kon worden aangesproken op het moment dat er onvoldoende 

donaties binnen zouden komen om hun activiteiten uit te voeren. Het aantal donaties uit de samenleving is 

hartverwarmend en zo hoog, dat dit bedrag niet aangesproken hoeft te worden. De Voedselbank zet haar 

activiteiten voorlopig dus door, via de uitgifte van de cadeaukaarten. Aangezien het onduidelijk is hoe lang deze 

situatie nog duurt, blijft iedere donatie aan de Voedselbank van harte welkom. Het college van B&W houdt contact 

met de Voedselbank over de voortgang en verdere ontwikkelingen. 

 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4991/hulp-in-tijden-van-corona/
https://stichtsevecht.nl/nieuws/975/noodopvang-voor-kinderen-van-ouders-in-cruciale-beroepen-en-vitale-processen/
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507
mailto:bbz@utrecht.nl
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Gemeentebrief aan ondernemers over landelijke en lokale regelingen 
Deze week hebben ondernemers in Stichtse Vecht een brief van de gemeente ontvangen waarin de belangrijkste 

rijks- en lokale financiële regelingen uitgelicht worden die ondernemers financiële steun kunnen bieden als zij door 

de maatregelen tegen corona in de problemen dreigen te komen. Het gaat daarbij onder andere om de 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, de versoepelde toegang tot de bijstand voor zelfstandigen en 

de versoepeling uitstel van betaling belastingen.  

Stichtse Vecht biedt daarbij een aantal aanvullende steunmaatregelen voor haar ondernemers:  

• De gemeente versnelt de betaling van openstaande facturen aan ondernemers. Hierdoor hoeven 

ondernemers minder lang te wachten op het openstaande bedrag. 

• Supermarkten krijgen indien gewenst ruimere bevoorradingstijden. 

• Evenementen die worden uitgesteld naar 2021 hoeven niet opnieuw leges te betalen.  

 

 

Samen 

Het moge duidelijk zijn, dat deze crisis van iedereen het maximale vergt. Alleen samen krijgen we Corona onder 

controle. 

 

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

 
 

Herverdeling taken portefeuillehouders 
 

Met het vertrek van wethouder Van Dort in november 2019 heeft een herverdeling van de portefeuille RO/ 

Duurzaamheid c.a. plaatsgevonden. Dit was bedoeld voor een tijdelijke periode  totdat een nieuwe wethouder kon 

worden benoemd. Destijds werd uitgegaan van een periode van ca. 3 maanden. 

Nu blijkt dat er voorlopig nog geen zicht is op de benoeming van een nieuwe wethouder, was het noodzakelijk om 

met name in de huidige portefeuille van wethouder Van Dijk te bezien of door verschuiving van een aantal 

projecten/ taakonderdelen naar andere wethouders de voortgang kan worden gewaarborgd. 

 

Overdrachten 
Het college heeft afgelopen dinsdag besloten de volgende taakonderdelen die nu nog in de portefeuille van 

wethouder Maarten van Dijk zitten over te dragen aan de wethouders Jeroen Willem Klomps en Hetty Veneklaas. 

 

 Rioleringprojecten 

1. lopend 

- Herenweg/Gageldijk 
- Nieuwer ter Aa 
- Friezenbuurt (problematiek 

wateroverlast) 
- Zinker 

 In voorbereiding 

- De Eendracht 
- Karel Doorman 
- Herenstraat 

Overgedragen aan Jeroen Willem Klomps 

 

 

 

 

 

 

 Projecten kunstwerken 

1. Schippersgracht (definitief herstel 
kademuur + vervanging riolering) 

2. Beschoeiingen Maarssenbroek 
 

Overgedragen aan Jeroen Willem Klomps  

 Project Kockengen-waterproof Overgedragen aan Jeroen Willem Klomps 

 Water/klimaat Klimaatadaptatie (is 

na ontstaan van de vacature in 
november 2019  verdeeld tussen de 
wethouders Klomps en Van Dijk) 

Geheel Overdragen aan Jeroen Willem Klomps 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-26-Bijlage-Digitaal-brief-ondernemers-coronavirus-Geredigeerd.pdf
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 RO projecten  

 Haarrijnweg Maarssenbroek Overgedragen aan Hetty Veneklaas 

 Haagstede Kwadrant 
Maarssenbroek 

Overgedragen aan Jeroen Willem Klomps 

 Wilhelminastraat Breukelen Overgedragen aan Hetty Veneklaas 

 

Bij de voorgestelde herverdeling is vanzelfsprekend ook gekeken naar de aansluiting van de over te dragen 

projecten op de huidige portefeuilles van de wethouders. Er heeft een afgewogen herverdeling van taken 

plaatsgevonden, zodat een efficiënte en effectieve voortgang op dossiers wordt gewaarborgd. 

Op termijn zal het volledige takenpakket bij eventuele benoeming van een nieuwe wethouder worden 
heroverwogen. 
 

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

 

Werkzaamheden Herenweg en Gageldijk voor een 

deel tijdelijk stilgelegd 
 
In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht werkt aannemerscombinatie Bevanos BV /D. van der Steen BV aan 

de herinrichting van de Herenweg en Gageldijk in Maarssen. 

Vanaf begin maart vinden er minder werkzaamheden plaats aan de Herenweg en Gageldijk. Meerdere bevindingen 

waren voor de gemeente aanleiding om nog eens kritisch naar het project te kijken en onderzoeken uit te voeren. 

Uit het onderzoek naar het functioneren van het nieuwe rioolsysteem is gebleken dat het ontwerp niet voldoet 

(voorbeelden: wateroverlast en verslechtering van de waterkwaliteit van de nabij gelegen sloten i.v.m. overstort). 

Daarom heeft het college van B&W de beslissing genomen om een deel van de werkzaamheden nu tijdelijk stil te 

leggen.  

 

Vertraging 
De komende tijd wordt gewerkt aan maatregelen voor de korte en lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden 

met de belangen van de omgeving (bewoners en ondernemers). De gemeente realiseert zich dat hierdoor de 

uitvoering van het werk vertraging oploopt en het nog langer duurt voordat het totale project klaar is. Door het 

ontwerp nu aan te passen, ligt er na uitvoering van de werkzaamheden een goed functionerend afvalwatersysteem 

en kan het project dan goed worden afgerond. Samen met de aannemerscombinatie bekijkt de gemeente de 

mogelijkheden om in deze tijdelijke situatie de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de Herenweg en Gageldijk 

voor  bewoners en bedrijven te verbeteren.  

Gemeente en aannemerscombinatie houden bewoners en bedrijven schriftelijk en via de BouwApp op de hoogte 

van de  te nemen tijdelijke maatregelen. Wanneer het aangepaste ontwerp gereed is zal over het vervolg van het 

project verder worden gecommuniceerd.  

 

 

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

Verkeerssituatie Tienhoven 
 
Met enige regelmaat ontvangen wij opmerkingen over verkeersonveilige situaties op de Laan van Niftarlake en de 

Looydijk in Tienhoven. De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid te 

verbeteren geplaatst en verwijderd. Ondanks dat de huidige verkeerssituatie ons inziens voldoende verkeersveilig 

is, blijft de roep om verkeersveiligheidsmaatregelen terugkomen. Bij het bespreekbaar maken van de ervaren 

problematiek constateerden wij dat er ook een grote groep aanwonenden / belanghebbenden is die juist geen 

(extra) verkeersmaatregelen wil. 
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Enquête 
Om uit deze impasse te komen hebben wij een enquête uitgezet. Samen met de verkeerscommissie van 

Tienhoven hebben wij mogelijk te treffen verkeersmaatregelen gedefinieerd welke in een bijeenkomst met alle 

aanwonenden aangevuld zijn. Deze maatregelen zijn verwerkt in een enquête en aan alle belanghebbenden / 

aanwonenden voorgelegd.  

 

Conclusie 
Onlangs is de uiterste datum om de enquête in te vullen verstreken. Conclusie: de minimaal benodigde en vooraf 

gecommuniceerde respons is niet gehaald (57% en de grens was 75%). Er is dus onvoldoende draagvlak voor de 

voorgestelde verkeersmaatregelen en zodoende blijft de inrichting van de straat zoals deze nu is 

Middels een wijkbericht zal een terugkoppeling gegeven worden. De respondenten die in de enquête hebben 

aangegeven graag de uitslag te ontvangen, krijgen deze per mail toegestuurd. 

 

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

Stand van zaken terrassenexperiment 
 
Eind januari 2020 heeft het college het besluit genomen om een terrassenexperiment uit te voeren in de periode 

van 1 april tot 1 oktober 2020.  

Doel van het terrassenexperiment is om in de praktijk uit te proberen hoe, wanneer en waar het openen van een 

terras gemakkelijker gemaakt kan worden.  

 

Aanmeldingen 
Van 15 februari tot 6 maart jl. konden geïnteresseerde (horeca-)ondernemers zich aanmelden voor dit experiment. 

Er zijn 14 aanmeldingen ontvangen, waarvan er 13 gehonoreerd worden. 

De bedrijven en organisaties die een Tijdelijke Terras Toestemming ontvangen zijn:  

• De Proeverij, Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes en Studio Idee in Loenen a/d/ Vecht 

• Sjatoo en Chew & Brew in Breukelen 

• Bar Bolenstein, De Eendracht, Enya, Maarssen aan de Kook, Venus, Vishandel Harry van Goor, 

Auguste en het Vechtstreekmuseum in Maarssen-Dorp. 

 

Uitstel naar aanleiding van de corona-uitbraak 
Op zaterdagavond 14 maart heeft de landelijke overheid alle horecabedrijven en musea gelast om hun deuren per 

direct te sluiten in verband met het coronavirus. Deze maatregel is vooralsnog van kracht tot en met 28 april 2020. 

In lijn hiermee is de daadwerkelijke start van het terrassenexperiment ook t/m deze datum uitgesteld. Mocht deze 

datum nog veranderen dan zullen wij dit z.s.m. aan betrokkenen, aan u en via de media bekend maken. 

 

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

 
 

Recreatieparken Westbroekse Binnenweg Maarssen 
 
 

Aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven is een aantal recreatieparken gevestigd. De chalets op deze 

recreatieparken worden, op een aantal na, permanent bewoond. Dit is in strijd met het huidige en voorgaande 

bestemmingsplan “Maarsseveense Plassen e.o. De bestemming “Recreatie – 3”, bepaalt dat er niet permanent 

gewoond mag worden. Deze strijdigheid bestaat vaak al vele jaren, in bepaalde gevallen al ruim 30 jaar. Del 

bewoners wonen op dit moment dan ook legaal op basis van een overgangsrecht. In 2009 is voor het gebied van 
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de Maarsseveense Plassen beleid vastgesteld met een wijzigingsbevoegdheid om deze permanente bewoning 

definitief te legaliseren. Met deze brief informeren wij u over het uitvoeringstraject. 

 

Wijzigingsprocedure 

De wijzigingsbevoegdheid maakt het – onder strikte voorwaarden – mogelijk om de recreatiebestemming om te 

zetten naar een woonbestemming. De afgelopen jaren is in intensieve en goede samenwerking met de bewoners 

van de recreatieparken gewerkt aan het voorbereiden van deze wijzigingsprocedures. De bewoners hebben per 

park een stedenbouwkundig bureau in de hand genomen dat hen begeleidt bij de aanvraag van deze 

wijzigingsprocedure. Uiteindelijk zal ieder park in zijn geheel aan de in het bestemmingsplan genoemde regels voor 

de wijzigingsprocedure moeten voldoen. 

 

Stand van zaken 

Inmiddels hebben vrijwel alle recreatieparken de wijzigingsprocedure doorlopen en is de bestemming gewijzigd. Op 

31 maart 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het inrichtingsplan de Kleihoeve. Dit is de eerste stap 

van het wijzigingsproces. Hierna worden de 31 chalets getoetst aan het Bouwbesluit. Zodra deze toetsing heeft 

plaatsgevonden en de wijzigingen in de inrichting van het park zijn gerealiseerd, neemt het college een besluit over 

het wijzigen van de bestemming.   

 

Beleid van de provincie Utrecht 
Het omzetten van recreatiewoningen in het buitengebied naar reguliere woningen, is in de meeste gevallen in strijd 

met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Bovengenoemde wijzigingsprocedure is vastgelegd in bestaand beleid 

voor de Maarsseveense Plassen, daarom heeft de provincie aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben..  

 

 

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

 

 

 

Onderzoek standplaatsen 
 

Op 1 april 2019 heeft u het Standplaatsenbeleid 2019 vastgesteld. In het beleid staat opgenomen dat wordt 

onderzocht of de standplaatsen op de Hazeslinger en de Markt in Breukelen kunnen worden verplaatst naar de 

Kerkbrink. Het college geeft momenteel uitvoering aan dit beleidsvoornemen door middel van een onderzoek. In de 

tussentijd worden geen standplaatsen vrijgegeven voor potentiële nieuwe standplaatshouders.  Voor de huidige 

standplaatshouders wordt indien nodig de huidige vergunning tijdelijk verlengd. 

 

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

 

Invoering elektronische handtekening gemeente 

Stichtse Vecht 
 
 

Passend binnen de professionalisering van de interne- en externe dienstverlening, heeft het college besloten om 

het digitaal ondertekenen van besluiten en officiële stukken mogelijk te maken. De invoering hiervan start bij het 

team omgevingskwaliteit en zal verder gefaseerd gebeuren. Gedurende het eerste half jaar na invoering zullen de 

stukken ook nog fysiek ondertekend worden.  

 

Elektronisch afhandelen betekent aanvragen van inwoners en bedrijven dat deze digitaal (bijvoorbeeld per mail 

verstuurd worden). De correspondentie van ons die elektronisch is ondertekend, is voorzien van een disclaimer 
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onderaan het document, waarbij hierover uitleg wordt gegeven, wat te doen bij mogelijke twijfel over de echtheid 

van de brief en de ondertekening. 

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

 

 

PFAS: Toepassing gelijkwaardige grond maakt 

grondverzet weer mogelijk in Stichtse Vecht 
 

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in de bodem zorgt op dit moment in Nederland voor belemmeringen voor het 

grondverzet. In samenwerking met de provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft de 

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) een rapport (19 december 2019) opgesteld waarin het achtergrondgehalte 

PFAS in de bodem is bepaald. Grondverzet wordt hiermee gemakkelijker, omdat minder onderzoek nodig is. 

 

PFAS-normering 

Landelijk is een PFAS-norm vastgesteld, die aangeeft welke kwaliteit de grond mag hebben die toegepast wordt 

(dit is de grond die van een andere locatie komt om gebruikt te worden op een perceel of locatie). De norm mag 

lokaal aangepast worden als dit vastligt in beleid. Voor Stichtse Vecht is de landelijke norm dusdanig streng dat 

vrijwel geen grond meer toegepast kan worden. 

 

Lokaal gemiddelde 
Daarom hebben gemeente en ODRU lokaal onderzocht wat de bestaande PFAS-concentratie gemiddeld per 

gebied is. Deze is dusdanig dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. Op basis van het onderzoek hoeft de 

bodem waar de grond wordt toegepast niet meer onderzocht te worden. Dit betekent dat grondverzet binnen de 

gemeente gemakkelijker wordt. Degenen die grond toepassen besparen hiermee onderzoekskosten. 

 

 

 

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

 

 

Ter inzagelegging provinciale omgevingsvisie en 

provinciale omgevingsverordening (POVI) is met een 

maand uitgesteld 
 

 

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht (GS) hebben op 17 maart de ontwerp POVI vastgesteld. 

Op 18 februari is tijdens de informatieve commissie over de U10 aan u medegedeeld dat van 7 april tot 18 mei de 

POVI ter visie ligt. Gezien de omstandigheden rondom het coronavirus hebben Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Utrecht besloten om de terinzagelegging te verschuiven met één maand en te laten plaatsvinden in 

periode van 6 mei t/m 16 juni 2020. Op 12 mei staat vooralsnog de ontwerp POVI ter bespreking op de agenda van 

commissie Fysiek Domein. Voor meer informatie over de POVI kijk op de website: omgevingswet.provincie-

utrecht.nl. 

 

omgevingswet.provincie-utrecht.nl
omgevingswet.provincie-utrecht.nl
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Implementatie omgekeerd inzamelen 
 
In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Het hart 

van het Grondstoffenplan is de uitrol van het project ‘omgekeerd inzamelen’ dat gefaseerd per kern wordt 

ingevoerd. In 2017 zijn wij hiermee gestart. Onderdeel van omgekeerd inzamelen is de vervanging van de huidige 

restafvalkliko’s door aparte kliko’s voor PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) in combinatie 

met ondergrondse verzamelcontainers voor restafval binnen de bebouwde kommen. Bij de behandeling van het 

beleidsplan in de gemeenteraad is extra aandacht gevraagd voor maatwerk en uitgaan van de wensen/belangen 

van inwoners. We zetten in op breed draagvlak. In de kernen Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de 

Vecht en Nieuwersluis is het project inmiddels afgerond. 

 

inloopbijeenkomsten 
Onlangs heeft de tweede inloopbijeenkomst voor de inwoners van Breukelen en Nieuwer ter Aa plaatsgevonden 

met een participatieve insteek en dialoog met betrokkenen. De ingebrachte suggesties bij de bijeenkomsten zijn 

bekeken en verwerkt. Hiermee is het informele traject afgesloten en start de formele procedure.  

 

Inspraak 
Het college heeft voor Breukelen en Nieuwer ter Aa in totaal 51 locaties voor ondergrondse containers 

aangewezen waar 85 ondergrondse containers worden geplaatst. Het merendeel hiervan is bestemd voor restafval 

(67 stuks). De overige ondergrondse containers (18 stuks) zijn uitbreiding op de bestaande capaciteit voor PMD 

(12), oud papier (4), glas (1) en textiel (1). Er zullen vervolgens circa 3.700 PMD-kliko’s worden uitgezet waarvan 

3.500 in Breukelen en 200 in Nieuwer ter Aa.  De inwoners van Breukelen en Nieuwer ter Aa ontvangen hierover 

een brief van de gemeente waarin wordt ingegaan op hun concrete situatie. Binnen de inspraakperiode van zes 

weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Na deze periode reageert de gemeente op de eventueel 

ingebrachte zienswijzen en stelt het college het (definitieve) Besluit (met de aanwijzingen) vast. Hierin staan de 

definitieve locaties opgenomen inclusief de daarbij aangewezen percelen van huishoudens per containerlocatie. 

Na het nemen van dit definitieve Besluit worden de ondergrondse containers geplaatst en de PMD-kliko’s 

uitgereikt. 

 

 

Flankerend beleid 
Net als in de kernen waar omgekeerd inzamelen al is ingevoerd zijn de bestaande containerparkjes in Breukelen 

en Nieuwer ter Aa schoongemaakt en opgeknapt.  

Ook zullen er afspraken worden gemaakt met basisscholen in deze kernen waar aandacht zal worden besteed aan 

omgekeerd inzamelen in het lesprogramma (Afval het begin van iets nieuws). Dit lesprogramma is ontwikkeld door 

het MEC Maarssen. Op dit moment is nog niet bekend welke scholen mee zullen doen. 

 

Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het volgende deelproject in Maarssen. Het project heeft een 

doorlooptijd tot 2022. Bij het project maken we gebruik van de opgedane ervaringen waardoor iedere keer weer 

maatwerk kan worden geleverd per kern.  

 

 

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