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Ontwikkelingen Aldi aan de Hazeslinger 
Het College heeft op 15 oktober 2019 ingestemd met de anterieure overeenkomst en het stedenbouwkundig 

programma voor de nieuwe Aldi aan de Hazeslinger in Breukelen. 

 

De Aldi heeft gemeente Stichtse Vecht middels een brief gevraagd voor het bestemmingsplan van de Hazeslinger 

en de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Aldi plus appartementen een zogenaamde 

coördinatieregeling toe te passen. Hiermee wordt beoogd het bestemmingsplan op hetzelfde moment vast te 

stellen als het toekennen van de omgevingsvergunning voor de nieuwe Aldi plus appartementen. Deze procedure 

wordt voorgelegd aan u als raad voor de vergadering van 17 december 2019. Pas na goedkeuring door u als raad 

ontvangt de Aldi een tijdelijke vergunning voor een winkel op een tijdelijke locatie. De Merwedeweg 3 is daarvoor 

de beoogde locatie maar momenteel onzeker. De Aldi is zelf verantwoordelijk voor een eventuele alternatieve 

tijdelijke locatie. Deze sluit haar deuren weer als de nieuwe winkel aan de Hazeslinger is opgeleverd.  

 

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

Impulsregeling klimaatadaptatie 

Door de verandering van het klimaat komen er steeds vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals hitte, 

droogte en extreme regenval. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017 – 2021 dat door uw raad op 16 mei 
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2017 is vastgesteld, is klimaatadaptatie een van de speerpunten. Om hier uitvoering aan te geven is gekeken naar 

samenwerkingspartners en uitvoeringsprojecten. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een 

impulsregeling om klimaatadaptatie in het waterschapsgebied te bevorderen. Twee aanvragen vanuit Stichtse 

Vecht zijn gehonoreerd. In totaal gaat het om een bedrag van €44.000,--. Om dit geld te kunnen ontvangen wordt 

een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De projecten die het betreft zijn een bewustwordingscampagne 

‘Waar gaat het regenwater naartoe?’ en ecologische oeveraanpassingen aan een watergang in Valkenkamp. 

 

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

Onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht 

Op 8 november 2018 informeerden wij u over het haalbaarheidsonderzoek dislocatie KBS De Pionier op sportpark 

Zuilense Vecht. Graag informeren we u over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek en het 

besluitvormingsproces rondom vervangende nieuwbouw voor KBS De Pionier, waaronder over de dislocatie in 

Zuilense Vecht. 

 

Voortgang 
Als onderdeel van de 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht is het GebiedsPlan Zuilense Vecht 

samengesteld. Dit GebiedsPlan is een tussenstap om de haalbaarheid te toetsen van de gebiedsontwikkeling 

Zuilense Vecht. In het Gebiedsplan worden alle belangen afgewogen. Daaruit blijkt dat het haalbaar is om het 

GebiedsPlan te realiseren, inclusief de ruimtelijke inpassing van een onderwijsvoorziening. Het GebiedsPlan wordt 

binnenkort ter besluitvorming aangeboden aan uw raad. Nog niet alle aspecten van de haalbaarheid van een 

onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht zijn opgenomen in het GebiedsPlan. Denk aan het leerlingenaanbod, wet- 

en regelgeving en investeringskosten. Wat nog ontbreekt wordt in een separaat voorstel aan uw raad voorgelegd. 

Daarin is nadrukkelijk aandacht voor de samenhang tussen de omvang van de hoofdvestiging op Daalse Hoek van 

KBS De Pionier, de omvang van de eventuele dislocatie in Zuilense Vecht en de urgentie om (sociale) woningbouw 

te realiseren op de Daalse Hoek. 

 

Zienswijzen 
Wereldkidz heeft u benaderd met haar zorgen over het besluitvormingsproces. We hebben begrip voor de wens 

van Wereldkidz om betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces. Daarom nodigen we hen en andere 

belanghebbenden uit om een zienswijze op te stellen over de eventuele dislocatie KBS De Pionier in Zuilense 

Vecht.  

Besluitvormingsproces 

Het GebiedsPlan Zuilense Vecht staat gepland op 17 december 2019 voor besluitvorming in de raad. In januari 

2020 neemt het college een voorgenomen besluit over onderwijsvoorzieningen in Daalse Hoek en Zuilense Vecht 

als vervangende nieuwbouw voor KBS De Pionier. Hierop kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

zienswijzen indienen. Kort hierna neemt het college, met inachtneming van alle ingediende zienswijzen, een 

definitief besluit. Dan volgt de bespreking van het raadsvoorstel in de raadscommissie Sociaal Domein en (indien 

besluitrijp bevonden) besluitvorming in de raad tegen medio april 2020. Hierbij hebben belanghebbenden 

gelegenheid om voorafgaand aan deze vergaderingen in te spreken. De volledige informatie uit het 

haalbaarheidsonderzoek onderwijsvoorziening Zuilense Vecht komt bij het voorgenomen besluit van het college 

(januari 2020) beschikbaar. De belanghebbende schoolbesturen hebben we inmiddels geïnformeerd over dit 

besluitvormingsproces met zienswijzen. 

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

 

De Wet open overheid (Woo) 

Aan het einde van dit jaar wordt het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) in de Tweede Kamer behandeld. Het is 

de bedoeling dat deze wet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Deze nieuwe wet heeft een 

aantal hoofddoelen: 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-66-Bijlage-Overeenkomst-Impulsregeling-Klimaatadaptatie-in-de-stad-2020-HDSR-en-SV.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35112
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• Overheden moeten transparanter worden. Zo bevat het wetsvoorstel een lijst met documenten die 

overheden verplicht openbaar moeten maken.*  

• Er komt extra nadruk op de inspanningsverplichting voor overheden om openbaarheid van overige 

bestuurlijke documenten te bevorderen.  

• De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten 

en goed te archiveren is. Kortom, de wet moet ook zorgen voor een betere informatiehuishouding bij de 

overheid.  

  

Ondanks dat de wet nog niet is aangenomen, bereiden wij ons nu al voor op de komst daarvan. De Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) is namens de gemeenten nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het 

wetsvoorstel. De VNG ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de 

Woo. Daarbij organiseert de VNG bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaringen. De gemeente Stichtse 

Vecht neemt ook deel aan deze bijeenkomsten. Deze maand zijn de eerste bijeenkomsten.   

  

In het collegewerkprogramma is uitgesproken dat wij werken aan een moderne gemeente die zichtbaar en 

toegankelijk is voor inwoners. Ook werken wij aan een nieuwe bestuursstijl, waarin keuzes transparant, uitlegbaar 

en altijd te herleiden zijn tot onze visie en ambities. Dit past mooi bij het wetsvoorstel. Daarnaast heeft het 

wetsvoorstel ook een positieve invloed op de informatieverstrekking van het college aan de raad, waarbij wel 

gewaakt moet worden voor verkramping van het besluitvormingsproces. Bij deze willen wij de raad in een vroeg 

stadium informeren over onze voorbereiding op de Wet open overheid.   

  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de factsheet die door ons is opgesteld.  

  

* Dit zijn: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, 

convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten 

(geanonimiseerd). Een deel van deze documenten maken wij al actief openbaar.  

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

 

Utrechtse Werktafel presenteert de eerste 

Mijlpalenmonitor 

De Utrechtse Werktafel – het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden – presenteert de 

eerste Mijlpalenmonitor. De Utrechtse Werktafel wil zoveel mogelijk mensen die kunnen en willen participeren op 

de arbeidsmarkt, maar nu achteraan in de rij staan, zo goed mogelijk en naar vermogen aan het werk helpen. 

Vanuit een strategische agenda wordt met diverse samenwerkingspartners gewerkt aan drie actielijnen: 

1. Krachtige regio 

2. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

3. Extra impuls banenafspraak. 

De Mijlpalenmonitor maakt zichtbaar welke resultaten zijn geboekt en is speciaal gemaakt om raadsleden van de 

deelnemende gemeenten en andere partijen te informeren.  

U kunt meer informatie lezen over de Utrechtse Werktafel en alvast kennis nemen van de concept 

Mijlpalenmonitor. Een bijeenkomst voor raadsleden waar de definitieve monitor wordt gepresenteerd, vindt eind 

2019 plaats.   

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

 

Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels 

In de raadsvergadering van 2 en 3 april heeft uw raad de motie nieuwe verlichting in (fiets)tunnels aangenomen. In 

de RIB 34 van 13 juni 2019 hebben wij u op de hoogte gebracht van tussenstand. Inmiddels hebben wij de 

rapportage lichtmeting onderdoorgangen ontvangen.  

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-66-Bijlage-Factsheet-Wet-open-overheid-SV-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-66-BIJLAGE-bij-Mijlpalenmonitor-Utrechtse-Werktafel.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-66-Bijlage-concept-Mijlpalenmonitor-Utrechtse-Werktafel-juli-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-66-Bijlage-concept-Mijlpalenmonitor-Utrechtse-Werktafel-juli-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-66-Bijlage-STV-19-04-Lichtmeting-9-onderdoorgangen-Stichtse-Vecht-4-0.pdf
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Resultaat metingen 
In de rapportage is per onderdoorgang opgenomen of deze voldoet aan de waardes die als richtlijn gelden. Een 

van de gebruikte richtlijnen is onderdeel van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en de andere Richtlijn 

Tunnelverlichting is opgesteld door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). 

De resultaten zijn aan de volgende waardes getoetst: 

• De minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag en ’s nachts.  

• De minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ’s nachts. 

• Overgangsfactor gemiddelde verlichtingssterkte in en buiten de tunnel. 

 

Conclusie 
Uit de meetresultaten komt naar voren dat er geen urgente zaken zijn die direct om een aanpassing vragen met 

uitzondering van de tunnel tussen de Tuinbouwweg en het Jan van Wijkpad. Wel is het zo dat bij alle gemeten 

tunnels één of meerdere van de gestelde richtlijnen niet gehaald worden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 

gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte en het te grote verschil in de lichtsterkte in en buiten de tunnel. Bij alle 

negen onderdoorgangen voldoet de minimale verlichtingssterkte in de tunnels in de avonduren en soms zelfs 

ruimschoots. 

 

Vervolg: onderzoek naar technische inpassing verbeteropties 
Uit de metingen zijn een aantal aanbevelingen en mogelijke oplossingen gekomen, zoals het ook overdag laten 

branden van de verlichting, de toegangswegen beter verlichten, het eventueel dimmen van de verlichting in de 

tunnels en de verlichting gelijkmatiger verdelen. Deze maatregelen zijn niet direct zonder aanpassingen aan de 

tunnels of de openbare verlichtingsinstallaties uit te voeren. De eerste vervolgstap is nu om na te gaan wat de 

technische mogelijkheden zijn en welke aanpassingen in de onderdoorgangen nodig zijn om wel aan alle richtlijnen 

te voldoen. Dat zal duidelijkheid scheppen over de kosten en de realisatietermijn, waarna er een keuzes te maken 

zijn over de prioriteiten in de verlichtingsaanpassingen. 

 

Verbeterpunten die direct of zonder grote aanpassingen te realiseren zijn, zullen meteen worden aangepakt. Voor 

de verlichting in de tunnel van de Kanaaldijk West was het bijvoorbeeld mogelijk om deze al continu te laten 

branden. Om de verlichting buiten de tunnel van de Tuinbouwweg beter aan te laten sluiten aan de verlichting in de 

tunnel, wordt een lichtmast verplaatst, een stuk bosplantsoen teruggesnoeid en mogelijk nog een lichtmast 

bijgeplaatst als het terugsnoeien niet het beoogd effect heeft.  

 

Verduurzamingsplan Openbare Verlichting 
Voor de rapportage is gebruikt gemaakt van de richtlijnen van de NSVV en PKVW om de resultaten van de 

metingen te kunnen toetsen. Binnen SV is op dit moment niet vastgelegd welke aanbevelingen, richtlijnen wij 

hanteren en op welke locatie. Hierdoor is dan ook niet duidelijk wat de gevolgen zijn als wij deze richtlijnen op ons 

hele verlichtingsareaal van toepassing verklaren. 

 

In oktober is gestart met het opstellen van een verduurzamingsplan Openbare Verlichting. Onderdeel hiervan is het 

vastleggen welke aanbevelingen en richtlijnen worden overgenomen voor welke locaties zodat we de kwaliteit van 

de verlichting in de openbare ruimte kunnen verbeteren en borgen. Uit de nu uitgevoerde verlichtingsscan is al 

naar voren gekomen dat ook de verlichting buiten de onderdoorgangen niet optimaal is.  

 

Om een actueel beeld van de verlichtingssterkte van ons gehele areaal te krijgen wordt er een gemeente brede 

lichtingsscan uitgevoerd. Deze meting kan dan gebruikt worden om de impact en de prioritering te bepalen bij het 

vastleggen van de gewenste richtlijnen. 

 

In oktober en november worden de scenario’s uitgewerkt en het eerst concept opgesteld. In december en januari 

zal afstemming plaatsvinden met de portefeuillehouder en worden de stukken gereed gemaakt voor besluitvorming 

college en raad. Besluitvorming raad wordt dan verwacht in de periode februari/maart. Aansluitend zal een 

uitvoeringsplanning worden opgesteld. Met deze RIB wordt de motie 57 nieuwe verlichting in (fiets)tunnels 

afgedaan. 
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Vervolg herinrichting speelplekken 
In 2014 is het speelbeleid Buiten Spelen Natuurlijk! vastgesteld door de gemeenteraad. Per wijk of 

kern is gekeken naar de beste spreiding van speelplaatsen in de gemeente, zodat zoveel mogelijk 

kinderen gebruik kunnen maken van passende speelvoorzieningen. In 2016 is de uitvoering van het 

speelbeleid gestart. In 2018 hebben we de uitvoering geëvalueerd en in 2019 de eerste 

aanpassingen in de uitvoering doorgevoerd. 

 

De ervaringen laten zien dat gelijktijdige reconstructie van speelplaatsen in één wijk niet gewenst is. 

In de uitvoeringsperiode en nazorgperiode kunnen de kinderen niet in hun omgeving bij een 

speelplaats terecht. 

 

Uit de interne evaluatie is gebleken dat bij de herinrichting van speelplaatsen aspecten naar voren 

komen, waarmee bij de toekenning van de financiële middelen geen rekening is gehouden. Het 

verwijderen en afvoeren van speeltoestellen, het vervangen van ondergronden (inclusief grondverzet) 

voor de nieuwe toestellen, klimaatadaptief uitvoeren en het inrichten van werkterrein en plaatsen van 

afzettingen is niet meegenomen in de ramingen. Indien de speelplaatsen conform ambitieniveau en 

planning worden ingericht, zouden extra middelen nodig zijn. We achten dat niet opportuun in de tijd 

van bezuinigingen. 

 

Vanaf 2020 zullen jaarlijks minder speelplaatsen worden ingericht dan waar bij de vaststelling van het 

beleid vanuit gegaan is. De speelplaatsen worden niet meer per wijk of kern, maar gemeentebreed, 

in verschillende wijken en kernen, gelijktijdig vernieuwd. De selectie van de speelplaatsen vindt 

plaats op basis van de inspectiegegevens en kennis van de toezichthouders. Met deze insteek vindt 

een gefaseerde reconstructie, binnen de reguliere middelen, plaats. Niet alle speelplaatsen zullen op 

deze manier integraal worden vernieuwd en zullen worden opgenomen in het reguliere beheer-, 

onderhoud- en vervangingsprogramma. 

 

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

 

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

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

• 23 oktober, 19:30 uur 

• Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen 

 

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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