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We zitten bij de laatste 10! 
Er is bekendgemaakt dat wij als organisatie bij de top 10 van 'Beste 

Overheidsorganisaties van 2018 horen'!  

We zijn natuurlijk ontzettend trots op dit mooie nieuws.  

Vervolg 

In september pitchen de 10 organisaties aan de jury. Daarna worden de 3 finalisten 

bekendgemaakt. In oktober vinden dan werkbezoeken plaats en 19 november wordt  

de winnaar feestelijk bekendgemaakt in de Ridderzaal in Den Haag. Wordt vervolgd! 

Meer informatie op http://www.overheidsawards.nl/. 

---------------- 
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Actualisatie actieprogramma huisvesting 

vergunninghouders 
In maart 2018 is het actieplan “Aanpak taakstelling huisvesting vergunninghouders” bijgesteld. Een van de 

conclusies was dat er een veranderde vraag naar het soort woningen voor vergunninghouders ontstond. In overleg 

met het Leger des Heils zijn hierover afspraken gemaakt en worden het aantal direct beschikbare woningen 

teruggebracht van tien naar vijf woningen. Dit betekent dat er 5 woningen worden teruggegeven aan de 

woningmarkt.  

 

Vergunninghouders komen meestal terecht in sociale huurwoningen. In onze gemeente staan vooral 

eengezinswoningen. Omdat veel vergunninghouders in eerste instantie alleen naar Nederland komen, heeft de 

gemeente in regioverband afspraken kunnen maken hoe meerdere vergunninghouders in een ééngezinswoning 

kunnen samenwonen. Op 1 juli 2015 startte de pilot in samenwerking met het Leger des Heils en de 

woningcorporaties. Het Leger des Heils huurt de woning en begeleidt de vergunninghouders intensief en heeft 

contact met de directe omgeving. De woningen zijn bedoeld als doorstroomwoningen voor alleengaande 

vergunninghouders die wachten op gezinshereniging. Het project is gestart met vijf woningen en werd door alle 

betrokken partijen als positief ervaren.  

 

Na de uitbreiding van vijf naar tien woningen in 2016, blijkt het in 2018 niet meer nodig te zijn om de gereserveerde 

woningen binnen onze gemeente beschikbaar te houden voor deze doelgroep. Er worden namelijk geen 

alleengaande vergunninghouders meer aan onze gemeente gekoppeld die gezinshereniging hebben aangevraagd. 

Om leegstand tegen te gaan is in overleg met het Leger des Heils afgesproken om het aantal weer terug te 

brengen naar vijf woningen. De gemeente wil de optie van deze woonvorm wel in stand houden mocht de stroom 

vergunninghouders weer wijzigen. Dit betekent dat er vijf woningen worden teruggegeven aan de woningmarkt.  

 

Huisvesting van vergunninghouders blijft wel een aandachtspunt. Wij als gemeente blijven zorgen voor voldoende 

plaatsing van vergunninghouders in woningen die op dit moment wel gevraagd worden door het COA. Het betreft 

vooral woningen voor grotere gezinnen en voor alleenstaanden. De gemeente blijft daarom ook andere 

mogelijkheden onderzoeken om vergunninghouders te huisvesten, zoals het transformeren van leegstaande 

(kantoor)gebouwen tot woonruimte.  

 

*Vergunninghouders zijn voormalig vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen. 

 

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

 

Verhuur ruimte Binnenweg 2 in Maarssen aan GGDrU 
In de brandweerkazerne aan de Binnenweg 2 in Maarssen is ruimte vrijgekomen na het vertrek van de Korps 

landelijke politiediensten uit dit gebouw. Voor de vrijgekomen ruimte heeft de GGD regio Utrecht 

(consultatiebureau) zich gemeld. De GGDrU zit momenteel in een gebouw aan de Gaslaan 18 in Maarssen. 

Careyn is eigenaar van het pand en heeft een overeenkomst met Explorius die eigenaar wordt na het 

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Harmonieplein. De GGDrU dient om die reden per 1 januari 2019 

het huidige pand te verlaten. Diverse alternatieven in de markt en in het gemeentelijk vastgoed zijn onderzocht. 

Alle alternatieven zijn afgevallen en alleen de Binnenweg wordt door de GGDrU als geschikte locatie voor 

herhuisvesting gezien.  

 

Met verhuur van de Binnenweg 2 aan de GGDrU wordt een oplossing geboden qua huisvesting. Ook wordt een 

besparing gerealiseerd op kosten voor de huur ten opzichte van de Gaslaan. Deze kosten worden één op één 

doorbelast aan de gemeente. Om de te huren ruimte geschikt te maken voor gebruik is een interne verbouwing 

nodig. Gebleken is dat veel aanpassingen nodig zijn aan de huidige installaties voor het gehele gebouw. Deze 

aanpassingen geven een meerpost aan kosten, waar het huidige onderhoudsplan pas in 2022 in voorziet. Dit wordt 

meegenomen in de begrotingsopstelling 2019 en verder. Er is gekozen voor een duurzame verbouwing waarbij het 



 

 
3 RaadsInformatieBrief  |   12 juli 2018 

 

  

1 juni 2012 

(gehele) gebouw wordt voorzien van een gasloze installatie (warmtepomp). Hiermee wordt voldaan aan de 

uitgangspunten uit het coalitieakkoord SV 2018-2022. 

 

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

 

Repressieve huisvesting  
Aanleiding 

 

Gemeenten waren sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de brandweervoorziening. In 2010 zijn veiligheidsregio ’s 

ontstaan en in de Wet Veiligheidsregio’s is bepaald dat de verantwoordelijkheid voor het personeel en materieel 

van de brandweer wordt overgeheveld naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit is geëffectueerd in 2010. De 

locaties en het beheer van de posten zijn onder verantwoordelijkheid van gemeenten gebleven. Het gaat in de 

provincie Utrecht om 67 posten waarvan 7 in gemeente Stichtse Vecht. Enkele jaren was er onduidelijkheid over 

het al dan niet overnemen van het vastgoed door de VRU waardoor in veel gevallen achterstallig onderhoud is 

ontstaan. In 2014 is in opdracht van de VRU de onderhoudssituatie van alle posten in kaart gebracht door een 

adviesbureau. Uit dit onderzoek is gebleken dat de posten in Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht en Tienhoven aan 

vervanging toe zijn. De panden voldoen niet meer aan de vereiste normen (NEN2767) en het nieuwe type 

brandweerwagen past niet meer in deze panden. De overige panden zijn up-to-date. 

Uitwerking 

Vervanging of verbouwing van de posten op de huidige locatie is niet mogelijk omdat de percelen te klein zijn voor 

nieuwbouw. Het college heeft in de afgelopen periode alle mogelijke locaties in beeld gebracht voor Nieuwer Ter 

Aa, Nigtevecht en Tienhoven. Met gemeente De Bilt wordt onderzocht of er een nieuwe gezamenlijke locatie kan 

worden ingericht voor zowel Tienhoven als Westbroek. Dit sluit aan bij de intentieovereenkomst die door beide 

gemeenten is getekend in 2017. 

 

In juni is een projectgroep opgestart die zich richt op realisatie van nieuwbouw voor de verschillende locaties. Nu 

de locaties in beeld zijn gebracht, wordt afgestemd met eigenaren over de geschiktheid van percelen/panden. 

Afstemming met de Provincie wordt gezocht voor de opties Tienhoven-Westbroek in verband met de rode 

contouren. In de komende maand wordt voor elke locatie een separaat projectplan opgesteld. Planologische 

procedures worden verkend dan wel opgestart.  

 

Medio oktober worden de geselecteerde locaties aan de raad voorgelegd. Daarna zal worden overgegaan tot 

aankoop van gronden/huur locatie voor zover nodig. In oktober volgt een haalbaarheidsonderzoek voor de 

brandweerposten, met uitzondering van Nieuwer Ter Aa waar dat al is uitgevoerd. Daarna volgt de 

aanbestedingsprocedure, procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunnning, bouwrijp maken van de locatie 

en vervolgens de bouw. In het meest voorspoedigste geval is oplevering in het tweede kwartaal van 2020 mogelijk.  

Locaties 

Voor Nieuwer Ter Aa zijn drie locaties in beeld waarvan één eigendom is van de gemeente. In Nigtevecht zijn zes 

locaties in beeld, grotendeels aangedragen door het plaatselijke korps zelf waarvan één eigendom van 

Rijkswaterstaat en de overige op grondgebied van de gemeente. Voor Tienhoven – Westbroek zijn circa vijf 

locaties in beeld maar deze liggen allen buiten de rode contouren en deels in Natura2000 gebied. De 

mogelijkheden worden besproken met de Provincie in verband met de beperkingen door de rode contouren. 

Financiën 

Het college beoogt de nieuwbouw daar waar mogelijk te financieren vanuit de opbrengsten van de huidige locaties. 

De raad wordt na de zomer geïnformeerd over de keuze van de locaties en het daarbij horende financiële plaatje. 

Bij onvoldoende opbrengsten vanuit de huidige locaties worden financiële consequenties aan de raad voorgelegd. 

Communicatie 
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We informeren de raad met enige regelmaat over de voortgang. De VRU is nauw betrokken bij de ontwikkeling van 

deze nieuwe posten en maakt onderdeel uit van de projectgroep. In samenwerking met de VRU informeren we 

betrokken stakeholders zoals omwonenden en vrijwilligers van de korpsen.  

 

Met deze nieuwe brandweerposten wordt voor de komende decennia voldaan aan de eisen die aan deze 

repressieve huisvesting worden gesteld. En dat draagt bij aan de veiligheid van onze inwoners. 

 

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

 

Nieuwe ontwikkelingen bij Stichting kringloopwinkel 

De Sirkel Maarssen  
In RIB#32 van 3 mei 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontstane situatie bij (Stichting) kringloopwinkel De 

Sirkel. Hierbij hebben wij u op de hoogte gesteld van het arbeidsconflict tussen het stichtingsbestuur en de 

directeur. Het college heeft hierbij besloten om in te zetten op mediaton en dat te willen faciliteren.  

 

De rechtbank Utrecht heeft op 28 maart 2018 geconcludeerd dat De Sirkel thans geen rechtsgeldig bestuur kent en 

daarom aangegeven een nieuw bestuur aan te stellen. Op 19 juni 2018 heeft een vervolgzitting plaatsgevonden. 

Hierbij heeft de rechter getracht om in overleg met beide partijen tot overeenstemming te komen over de te 

benoemen bestuursleden. Dit is niet op voorhand gelukt vanwege sterk wantrouwen tussen partijen en het 

ontbreken van onafhankelijke kandidaten. Het is nu aan de rechter om hierin een keuze te maken waarbij zij heeft 

aangegeven uitspraak te doen op 22 augustus aanstaande of zoveel eerder als mogelijk. Bij de Stichting is op dit 

moment sprake van extra druk omdat er op korte termijn een aantal arbeidsrechtelijke beslissingen moeten worden 

genomen, alsmede moeten er een aantal fiscale verplichtingen worden afgewikkeld. De rechter heeft aangegeven 

hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.  

 

Zolang er geen nieuw bestuur is, is er niemand bevoegd tot het nemen van beslissingen. De (financiële) gevolgen 

hiervan kunnen voor de Stichting vergaand zijn. Wij hebben daarom onze advocaat gevraagd nogmaals te 

beoordelen of er vanuit de statuten van de Stichting een oplossing te vinden is voor dit probleem. De conclusie is 

dat die er niet is.  

Gemeentelijke betrokkenheid  

Op uitdrukkelijk verzoek van de rechtbank hebben wij bemiddeld voor een geschikte en onafhankelijke kandidaat 

bestuurder om tijdelijk de honneurs waar te nemen met de bevoegdheid om beslissingen te nemen om het 

voortbestaan van De Sirkel niet verder in gevaar te brengen. Deze kandidaat hebben wij voorgedragen aan de 

rechtbank. Het is nu aan de rechtbank om de exacte opdracht te formuleren. 

 

De ontwikkelingen bij De Sirkel vervullen ons nog steeds met zorg. Wij blijven vertrouwen hebben dat betrokken 

partijen, al dan niet na inmenging vanuit de rechtbank, komen tot een oplossing voor alle hiermee geconfronteerde 

betrokkenen en in het bijzonder het personeel en vrijwilligers.  

 

Wij zullen u opnieuw informeren mocht hiertoe aanleiding zijn. Onze hoop is erop gericht dat er zo spoedig 

mogelijk sprake zal zijn van een nieuw gevormd bestuur die orde op zaken stelt, zorg draagt voor voldoende 

continuïteit in de dagelijkse gang van zaken en het vertrouwen van het personeel en vrijwilligers herstelt. 

 

---------------- 
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Stand van zaken project ‘Geluidswal Maarssenbroek’ 

en project ‘Gemeentebreed gebruik 

gemeentegronden’ 

Project geluidswal Maarssenbroek  

Op veel plekken langs de geluidswal in Maarssenbroek gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond, direct 

grenzend aan hun tuin. Doordat diverse tuinen zijn ingericht op gemeentegrond langs de geluidswal, zijn niet alle 

(transport)leidingen van diverse nutsbedrijven bereikbaar. Het project heeft als doel de kabels en leidingen langs 

de geluidswal Maarssenbroek weer veilig en toegankelijk maken en daarnaast ook het gebruik van gemeentegrond 

te regelen.  

 

Verloop project in Boomstede en Bloemstede 

In het najaar van 2017 is de Gemeente Stichtse Vecht gestart met het project Geluidswal in de wijken Boomstede 

en Bloemstede. Het project Geluidswal is in deze wijken goed verlopen. In veel situaties bleek de gemeentegrond 

verjaard te zijn. Met de betrokken bewoners is het grondgebruik in goed overleg geregeld en zijn afspraken 

gemaakt over de toegankelijkheid van het leidingentracé. Momenteel worden de laatste afspraken gemaakt met de 

betrokken bewoners. 

 

Vervolg project in Reigerskamp, Duivenkamp en Fazantenkamp 

Het project Geluidswal wordt vervolgd in de wijken Reigerskamp, Duivenkamp en Fazantenkamp. De betrokken 

bewoners ontvangen voor 1 september 2018 een brief met informatie over hun persoonlijke situatie. Voor de 

bewoners van Reigerskamp, Duivenkamp en Fazantenkamp worden twee inloopmomenten georganiseerd. Tijdens 

deze inloopmomenten kunnen de betrokken bewoners vragen over hun persoonlijke situatie stellen aan het 

projectteam.  

 

Planning overige wijken 

Voor de laatste wijken in Maarssenbroek gaat het project in het najaar van 2018 van start.  

 

Project ‘Gemeentebreed gebruik gemeentegronden’  

Januari 2017 is het project “gebruik gemeentegronden” van start gegaan. Het project heeft als doel het gebruik van 

gemeentegronden gemeentebreed op orde te brengen.  

 

Werkwijze 

We voeren het project wijk voor wijk uit. De start in een nieuwe wijk gebeurt altijd met een informatieavond. 

Bewoners die een stuk gemeentegrond in gebruik hebben, krijgen een uitnodiging voor deze avond. Op de 

informatieavond geven we algemene informatie over het project: waarom we dit project uitvoeren en wat de 

bewoners van ons kunnen verwachten. Na afloop van de informatieavond ontvangt elke bewoner die 

gemeentegrond in gebruik heeft een brief met meer informatie over de persoonlijke situatie. In deze brief geven we 

aan welke strook grond in gebruik is (en sturen we een luchtfoto mee waarop de bewoners die situatie kunnen 

zien) en uit welke mogelijkheden de bewoners kunnen kiezen om het grondgebruik op te heffen. 

 

Stand van zaken 

Fase 1 

Fase 1 is gestart in maart 2017 en beslaat de wijken Valkenkamp, Zwanenkamp, Zebraspoor en Spechtenkamp in 

Maarssenbroek. Het gaat om 63 ingebruiknames. Deze fase is nagenoeg afgerond. 

 

Fase 2 

Fase 2 is gestart in juni 2017 en beslaat de wijken Reigerskamp, Pauwenkamp, Fazantenkamp, Duivenkamp, 

Kamelenspoor, Bisonspoor, Antilopespoor, Bloemstede en Boomstede in Maarssenbroek. Het gaat om 163 

ingebruiknames. Deze fase is grotendeels afgerond. 
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Fase 3 

Fase 3 is gestart in november 2017 en beslaat de kernen Breukelen, Nieuwersluis, Kockengen en Nieuwer Ter Aa. 

Het gaat om 128 ingebruiknames. 

 

Fase 4 

Fase 4 is gestart in februari 2018 en beslaat de kernen Maarssen-Dorp, Tienhoven, Oud Zuilen en het 

buitengebied. Het gaat om 142 ingebruiknames. 

 

Fase 5 

Fase 5 start in juli 2018 en beslaat de kernen Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht. Het gaat 

naar verwachting om 118 ingebruiknames. 

 

Financiële verwachting 

In de meerjarenbegroting is voor het project grondgebruik een positief resultaat opgenomen van € 362.000,-. Voor 

het project geluidswal is een negatief resultaat opgenomen van € 152.000,-. De positieve opbrengsten vanuit het 

project grondgebruik wordt ter dekking gebruikt van het negatieve resultaat van het project geluidswal. Per saldo is 

een positief resultaat opgenomen van € 210.000,- voor beide projecten tezamen.   

 

Uit de nieuwe prognose blijkt dat het positieve resultaat van het project grondgebruik naar beneden bijgesteld moet 

worden. De prognose is een positief resultaat van € 145.000,- Het negatieve resultaat van het project geluidswal 

valt iets positiever uit en komt uit op € 125.000,-. Per saldo komen we uit op een positief resultaat van € 20.000,- 

voor beide projecten tezamen. Dit is € 190.000,- lager dan begroot. In de Bestuursrapportage 2018 worden deze 

wijzigingen aan uw Raad voorgelegd.    

 

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

 

Besluiten verkeersmaatregelen Zandpad genomen 
In december 2017 is de Nota Zandpad van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld. Hierin zijn drie 

voorstellen gedaan om het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis geheel of gedeeltelijk af te sluiten: 

 

 Instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen met 

uitzondering van bestemmingsverkeer op het Zandpad in noordelijke richting tussen de Machinekade in 

Maarssen en de Nieuweweg in Breukelen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 09:30. 

 Instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen met 

uitzondering van bestemmingsverkeer op het Zandpad in zuidelijke richting tussen de Proostdijweg en de 

Laan van Gunterstein in Breukelen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 en 09:30. 

 Instellen van een geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto’s uitgezonderd bestemmingsverkeer 

op het Zandpad in beide richtingen tussen de Proostdijweg in Breukelen en de Machinekade in Maarssen. 

 

Voor de afsluitingen zijn verkeersbesluiten genomen. De periode om bezwaar te maken is inmiddels verstreken. 

Tegen deze besluiten is bezwaar gemaakt. Voordat we overgaan tot het plaatsen van de verbodsborden willen we 

de procedure van bezwaar en beroep doorlopen hebben. Dit betekent dat de voorgestelde evaluatie van de 

maatregelen in Q4 van dit jaar vertraging oploopt. Ook moeten er nog afspraken gemaakt worden met het OM over 

de handhaving. Hierdoor verwachten we in Q2 2019 de maatregelen te kunnen evalueren. Op basis van deze 

evaluatie besluiten we om het Zandpad eventueel in te richten als fietsstraat. 

 

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

 

 



 

 
7 RaadsInformatieBrief  |   12 juli 2018 

 

  

1 juni 2012 

Update aanpassingen Brugstraat Breukelen 
Binnenkort wordt de laatste stap genomen in het verbeteren van de leefbaarheid in de Brugstraat in Breukelen. In 

het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan deel D is opgenomen dat het landbouw- en vrachtverkeer geen toegang 

meer krijgt tot de Brugstraat. Hiertoe zijn een aantal maatregelen in de vorm van verkeersbesluiten genomen:  

 De uitzonderingspositie van de landbouwvoertuigen op de lengtebeperking van 9 meter is ingetrokken en 

de onderborden zijn verwijderd.  

 Ook zijn verkeersbesluiten genomen en borden geplaatst voor een aslast- en breedtebeperking van 

respectievelijk 4,8 ton en 2,60 meter. 

Het vervolg van deze maatregelen is het plaatsen van een fysieke versmalling in de Brugstraat. Eerst tijdelijk met 

betonblokken en uiteindelijk met in de rijbaan verzonken bloembakken. Met tijdelijke gele aankondigingsborden 

wordt bekend gemaakt dat de Brugstraat fysiek versmald wordt.  

Proefopstelling 

Na overleg met omwonenden, politie en brandweer is besloten om eerst, met betonblokken, een proefopstelling te 

maken om de exacte positie van de bloembakken te bepalen. Op maandag 23 juli 2018 worden deze betonblokken 

geplaatst. Wij houden goed in de gaten of het nodig is tussentijds de positie van de blokken aan te passen. Dit 

wordt gedaan op basis van observaties van de gemeente, verkeersregelaars en omwonenden. In het najaar 

kunnen de bloembakken dan op de definitieve positie geplaatst worden. Op vrijdag 13 juli komen hiervoor de gele 

vooraankondigingsborden te staan op de wegen die naar de Brugstraat leiden. 

 

In de zomervakantie staan er op zes zaterdagen verkeersregelaars bij de Brugstraat en het Zandpad om het 

verkeer in goede banen te leiden. De verkeersregelaars zijn er van zaterdag 14 juli tot en met zaterdag 18 

augustus tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Volgens procedure wordt de inzet van de verkeersregelaars geëvalueerd.  

 

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

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

 

Midzomerbijeenkomst 2018 

 Wanneer: 12 juli, van 17:30 tot 20:00 uur 

 Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen 

 

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

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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