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Implementatie omgekeerd inzamelen in Nigtevecht 
 

In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Er is sprake 

van een gefaseerde uitvoering van het Grondstoffenplan tot 2022. Bij de behandeling van dit beleidsplan in de 

gemeenteraad is extra aandacht gevraagd voor maatwerk en uitgaan van de wensen/belangen van inwoners. Het 

project is belangrijk voor onze gemeente en roept ook veel emotie op. Juist daarom haken we zo veel mogelijk slim 

aan bij lopende projecten t.b.v. invoering. We zetten in op breed draagvlak, per kern is het daarom mogelijk om 

maatwerk nog meer toe te spitsen. We nemen u graag mee in het eerste project, i.c. Nigtevecht, waar we nu de 

formele inspraakprocedure ingaan.  

 

In RIB18 (1 maart 2018) is reeds ingegaan op de afvalprojecten die in 2018 worden opgepakt.  

Het hart van het Grondstoffenplan voor de komende jaren is de uitrol van ‘Omgekeerd inzamelen’. In 2017 zijn wij 

gestart met deze campagne. Onderdeel van het omgekeerd inzamelen is de vervanging van de huidige 

restafvalcontainers door aparte containers voor PMD (Plastic Metalen en Drankenkartons) in combinatie met 

ondergrondse wijk-verzamelcontainers voor restafval binnen de bebouwde kommen.  
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Inloopbijeenkomsten  

Onlangs heeft de tweede inloopbijeenkomst voor de inwoners van Nigtevecht plaatsgevonden met een 

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

verwerkt. Hiermee is het informele traject voor Nigtevecht afgesloten. Nu start de formele procedure.  

 

Inspraak 
Het college heeft voor de kern Nigtevecht de locaties voor deze ondergrondse containers voor restafval 

aangewezen en de huishoudens die hiervan gebruik zullen gaan maken. In totaal betreft het in Nigtevecht 15 

locaties voor ondergrondse containers en zullen er circa 600 PMD-containers worden uitgezet.  

 

De inwoners van Nigtevecht 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 dan de definitieve locaties opgenomen inclusief de daarbij 

aangewezen percelen van huishoudens per containerlocatie. Na de inspraakprocedure worden de ondergrondse 

containers geplaatst en de PMD-containers uitgereikt. 

 

Flankerend beleid 
Uit de eerste inloopbijeenkomst kwam meer informatie, daarom zijn in Nigtevecht de bestaande containerparkjes 

schoongemaakt en opgeknapt. Ook zijn er twee extra ondergrondse containers voor PMD geplaatst als extra 

buffercapaciteit. In één geval betreft het de vervanging van een bovengrondse container voor een ondergrondse en 

in het andere geval een extra ondergrondse container voor PMD. Met de inzamelaar zijn er afspraken gemaakt dat 

op de inzamelwagen die rondrijdt in Nigtevecht visueel aandacht wordt gevraagd voor het omgekeerd inzamelen.  

 

 

Ook zijn er afspraken gemaakt met de samenwoonschool De 

Flambouw in Nigtevecht waar aandacht wordt besteed aan 

omgekeerd inzamelen in het lesprogramma (Afval het begin van iets 

nieuws). Dit lesprogramma is ontwikkeld door het MEC Maarssen. 

De aftrap hiervan heeft op 4 april jl. plaatsgevonden met een 

optreden van de ‘Verrukkelijke vuilnismannen.  

 

Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 
Inmiddels is ook de tweede inloopbijeenkomst voor de kernen 

Vreeland en Loenersloot ingepland en zijn de voorbereidingen 

gestart voor nieuwe inloopbijeenkomsten in Loenen a/d Vecht en 

Nieuwersluis. Het project heeft een doorlooptijd tot 2022. Bij het 

project wordt gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen 

waardoor iedere keer weer maatwerk kan worden geleverd per kern.  

 

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

 

Evaluatie pilot bezorgen reisdocumenten 
Vanaf 1 juni 2017 is een pilot van een jaar gestart met bezorgen van reisdocumenten. Het college van B&W heeft 

deze week besloten de pilot om te zetten in een structurele service voor de inwoners van Stichtse Vecht. Uit de 

evaluatie van de pilot is gebleken dat het bezorgen aantoonbaar in een behoefte voorziet. 

 

Gemiddeld tussen de 10 en 12 % van de aangevraagde reisdocumenten wordt inmiddels bezorgd. Dat is volgens 

de verwachting. Daarnaast is duidelijk dat er relatief veel gebruik van wordt gemaakt door inwoners van kernen die 

verder van het gemeentehuis af liggen. Voor hen scheelt het immers een tweede rit naar het gemeentehuis. Ook 

blijkt het bezorgen met name populair bij inwoners tussen de 20 en de 60, en bij inwoners die ouder zijn dan 80. 
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Inwoners die gebruik maken van deze service zijn ook zeer tevreden over de mogelijkheid van het bezorgen en 

over de service van de bezorgdienst. De gemiddelde klanttevredenheid in 2017 was een 9. 

 

Het bezorgen van reisdocumenten kan op vrijwel elke locatie in heel Nederland (de uitzondering is de 

Waddeneilanden). Inwoners hoeven dan alleen bij de aanvraag van hun document naar het gemeentehuis te 

komen. Bezorgen gebeurt op afspraak, waarbij het reisdocument nog steeds persoonlijk overhandigd wordt na een 

laatste identiteitscontrole. Wie voor deze extra service belangstelling heeft, betaalt € 5 bezorgkosten per 

reisdocument, met een maximum van € 10 voor meerdere documenten. 

 

Nu de service van het thuisbezorgen structureel wordt, gaat de gemeente het contract met de bezorgdienst vanaf 1 

juni met 1 jaar verlengen. 

 

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

 

Evaluatie huwelijksbeleid 
1 juli 2016 zijn we een pilot van anderhalf jaar gestart met een verruiming van de trouwtijden en – plaatsen. Uw 

raad is hierover geïnformeerd in RIB 38 van 12 mei 2016. Met deze pilot wilden we aansluiten bij ontwikkelingen in 

de huwelijksmarkt en de uitgebreide mogelijkheden die andere gemeenten al boden. Het college van B&W heeft 

deze week besloten de pilot om te zetten in structurele aanpassingen. We informeren u over de belangrijkste 

conclusies van de evaluatie.  

 

De pilot hield in dat: 

1. de tijden waarop huwelijken gesloten kunnen worden, verruimd zijn naar 24 uur en 7 dagen per week; 

2. trouwlocaties zijn vrijgegeven en dat trouwlocaties voor 1 dag aangewezen kunnen worden; 

3. aan de mogelijkheid om ‘kosteloos’ in Stichtse Vecht te trouwen de voorwaarde is verbonden dat één van 

de partners ten tijde van de boeking in de BRP in Stichtse Vecht ingeschreven dient te staan. 

 

De verwachting was dat deze aanpassingen zouden leiden tot meer betaalde huwelijken; dat zou de 

legesopbrengsten van het product huwelijken verhogen. Daarnaast verwachtten we dat het aantal kosteloze 

huwelijken zou afnemen en dat meer bruidsparen voor een bescheiden ceremonie zouden kiezen.  

 

Uit de resultaten van de pilot kunnen we concluderen dat: 

1. het totaal aantal huwelijken in de pilotperiode (617) nagenoeg gelijk is aan de periode daarvoor (612); 

2. er een bescheiden behoefte is aan de mogelijkheid een vrije locatie (19) te boeken en 24/7 (11) te kunnen 

trouwen; 

3. het aantal bescheiden ceremonies in de pilot gelijk is gebleven (153) aan de periode voor de pilot (156). In 

de pilot bleek de capaciteit (dagen en tijden) voor het sluiten van een bescheiden ceremonie te klein voor 

een verdere toename. Per 2018 zijn daarom de mogelijkheden voor het sluiten van een bescheiden 

ceremonie verruimd; 

4. het aantal kosteloze huwelijken ongeveer gelijk is gebleven (136) aan de periode voor de pilot (141). De 

toename van het aantal kosteloze huwelijken van 2013 tot en met 2015 is daarmee afgevlakt; 

5. het aantal betaalde huwelijken tijdens de pilot (325) ongeveer gelijk is gebleven aan de periode voor de 

pilot (318). Vrije locaties zijn uiteraard voor een klein deel bij gaan dragen aan het totaal (19).  

 

De veranderingen zijn structureel doorgevoerd om beter tegemoet te komen aan hedendaagse wensen van 

bruidsparen om te trouwen op een locatie en tijd naar keuze. In combinatie met extra promotie zorgen we er zo 

voor dat Stichtse Vecht een aantrekkelijke huwelijksgemeente blijft. Bovendien voorkomen we met de structurele 

aanpassingen dat bruidsparen ervoor kiezen om te trouwen buiten gemeente Stichtse Vecht in gemeenten die 

deze flexibiliteit al structureel bieden.  

 

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

https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/3481831/113
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Collegeverklaring inzake ENSIA Suwinet en DigiD 

Audit 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht legt met een verklaring 

verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake Suwinet en DigiD op basis van de 

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek.  

 

Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad. ENSIA sluit 

aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging, neemt de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. 

Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het 

bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. 

 

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

 

 

Tijdelijke huisvesting Troelstrastraat 58 vanaf 

december deels in gebruik  
Op het Harmonieplein te Maarssen wordt het Kindcentrum 0-12 jaar ontwikkeld. Om het Kindcentrum 0-12 jaar te 

kunnen realiseren, moeten ‘t Palet (Wereldkidz Bolenstein) en onderdelen van kinderopvangorganisatie Kind & Co 

tijdelijk elders worden gehuisvest. Er is daarom een plan gemaakt voor het realiseren van tijdelijke huisvesting aan 

de Troelstrastraat: een bestaand schoolgebouw wordt opgeknapt en aangevuld met koopunits op het schoolplein. 

Op 6 maart 2018 heeft de raad ingestemd met het daarvoor benodigde krediet. Inmiddels zijn de werkzaamheden 

aanbesteed en is de opdracht gegund. Volgens planning is de oplevering begin december 2018.  

 

Vanuit onze zorgplicht voor onderwijshuisvesting hebben wij afspraken gemaakt met schoolbestuur Wereldkidz 

over tijdelijke huisvesting die nodig is vanwege de nieuwbouw van het Kindcentrum. Schoolbestuur Wereldkidz 

heeft echter medio maart 2018 aangegeven dat zij niet van plan is om met de schoolklassen in december 2018 te 

verhuizen naar de tijdelijke huisvesting Troelstrastraat maar pas in de zomer 2019. Als reden geven zij o.a. op dat 

zij met de schoolklassen zo kort mogelijk in de tijdelijke huisvesting willen zitten. En omdat er niet eerder wordt 

gestart met de bouw van het Kindcentrum dan zomer 2019 is dat ook mogelijk. Consequentie hiervan is dat het 

schooldeel van de Troelstrastraat leeg zal staan tot zomer 2019.  

 

Voor de peuteropvang van Kind & Co kan dat niet. De peuteropvang móet volgens de huidige planning wel aan het 

einde van dit jaar verhuizen omdat de huur van hun huidige huisvesting is opgezegd.  

 

Ondanks dat de tijdelijke huisvesting gedurende een half jaar deels in gebruik is, heeft het college besloten om de 

tijdelijke huisvesting aan de Troelstrastraat 58 conform de oorspronkelijke planning te realiseren. De tijdelijke 

huisvesting voor het deel Kind & Co is hiermee op tijd geregeld en zij betalen vanaf dag één een kostendekkende 

huur. 

 

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

Voorlopige gunning leerlingenvervoer  
 

Het aanbieden van leerlingenvervoer is een taak van de gemeente. Voor het komende schooljaar moeten wij een 

nieuw contract aangaan voor het leerlingenvervoer omdat het huidige contract met Connexxion niet meer verlengd 

kan worden. Het contract met Connexxion had een looptijd van drie jaar met drie keer een verlengingsoptie. De 

laatste verlengingsoptie eindigt in augustus 2018. Conform Europese regelgeving moet daarom een nieuwe 

aanbesteding plaatsvinden (in twee percelen). De aanbesteding doen we samen met de gemeenten Woerden, 
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Oudewater en De Ronde Venen. De voorlopige gunning van het contract heeft inmiddels plaatsgevonden. De 

vervoersbedrijven die niet zijn gekozen hebben de mogelijkheid om binnen 3 weken hun eventuele bezwaren in te 

dienen.  

 

Kwaliteitseisen 

In het Programma van Eisen is een hoog kwaliteitsniveau vastgelegd voor vervoer (zoals rittijden), chauffeurs en 

communicatie. De ouders van de huidige gebruikers hebben hiervoor input mogen leveren. Verder is gekeken naar 

duurzaamheid en innovatie.  

 

Informeren ouders 

Wij realiseren ons dat ouders zich zorgen kunnen maken over de wisseling van het vervoersbedrijf. De eventuele 

wisseling van chauffeur kan ingrijpend zijn voor de ouders en hun kind(eren). Hun zorgen nemen wij serieus. 

Daarom zijn ouders al in september 2017 geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding en mochten zij input leveren 

voor deze aanbesteding. Deze week zijn de ouders  op de hoogte gesteld dat de voorlopige gunning heeft 

plaatsgevonden. Er is afgesproken dat er in het begin van het schooljaar een informatieavond komt met de nieuwe 

vervoerder. Als er van de vervoersbedrijven geen bezwaren komen op de gunning dan is over drie weken bekend 

welke bedrijven definitief de vervoerders voor het leerlingenvervoer worden. De ouders worden dan geïnformeerd. 

Wij doen ons uiterste best om de overgang soepel te laten verlopen. 

 

Overstap naar de nieuwe vervoerder 

De chauffeurs krijgen van de huidige vervoerder, conform de Taxi CAO, een baanaanbod van de nieuwe 

vervoerders. Een wisseling van chauffeurs wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen. Het baanaanbod geeft 

echter geen garanties. Chauffeurs kunnen een andere keus maken en ook de planning kan veranderen.  

 

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

 

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

 

Inspiratiesessie: werken vanuit passie  

 Deze bijeenkomst wordt verzet. Een nieuwe datum is nog niet bekend 

 

Tent in de wijk in Loenersloot 

 Wanneer: 21 april, van 13:30 - 16: uur 

 Waar: Slotlaan in Loenersloot, op speellocatie 

 

Tent in de wijk in Loenen aan de Vecht 

 Wanneer: 21 april, van 10:00 - 12:30 uur 

 Waar: Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht, tussen Jumbo en Amsterdammertje 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Duivenkamp in Maarssenbroek 

 Wanneer: 24 april, van 16:30 – 18:30 uur 

 Waar: De Ark, Duivenkamp 844 Maarssen 

 

Inloopbijeenkomst over speelplekken in Antilopespoor in Maarssenbroek 

 Wanneer: 25 april 16:00 tot 18:00  

 Waar: Grasveld bij Antilopespoor 106 Maarssen, entree van de wijk 

Proefpeiling bedrijveninvesteringszone Breukelen 

 Wanneer: 25 april, vanaf 18:30 uur 



 

 
6 RaadsInformatieBrief | 19 april 2018 

  
1 juni 2012 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Inloopbijeenkomst Waterstede 

 Wanneer: 2 mei 16:00 tot 18:00 

 Waar: bij de speelplek in Waterstede Maarssen 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 2 mei, vanaf 19:30 uur 

 Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Tent in de wijk in Vreeland 

 Wanneer: 16 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: Vreeland, Grasveld Floraweg/Boterweg 

 

Tent in de wijk in Nigtevecht 

 Wanneer: 17 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: Nigtevecht, Garstenstraat 

 

Tent in de wijk in Oud-Zuilen 

 Wanneer 23 mei, van 17:00 - 20:00 

 Waar: ingang park Groenhoven in Oud-Zuilen 

 

Tent in de wijk in Tienhoven/Molenpolder 

 Wanneer: 24 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: bij de Veenkluit in Tienhoven 

 

Tent in de wijk in Maarssenbroek 

 Wanneer: 26 mei, van 10:00 - 12:30 uur 

 Waar: Voor Safari in Maarssenbroek 

 

Tent in de wijk in Maarssen-Dorp 

 Wanneer:26 mei, van 13:30 tot 16:00 uur 

 Waar: Harmonieplein in Maarssen-Dorp 

 

Tent in de wijk in Nieuwer Ter Aa 

 Wanneer: 30 mei, van 17:00 tot 20:00 uur 

 Waar: Nieuwer Ter Aa, bij het dorpshuis 

 

Tent in de wijk in Nieuwersluis 

 Wanneer: 31 mei, van 17:00 – 20:00 uur 

 Waar: Stationsweg in Nieuwersluis, op kunstgrasveld bij speelplek 

 

Tent in de wijk in Kockengen 

 Wanneer: 2 juni, van 13:30 tot 16:00 uur 

 Waar: Driestammenweg in Kockengen 

 

Tent in de wijk in Breukelen 

 Wanneer: 2 juni, van 10:00 - 12:30 uur 

 Waar: Kerkbrink in Breukelen 
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Inloopbijeenkomst over leefbaarheidsonderzoek Pauwenkamp 

 Wanneer: 7 juni, van 19:00 tot 20:30 uur 

 Niftarlake College, Pauwenkamp 151 in Maarssenbroek 

 

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

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

