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Actieplan Omgevingslawaai vastgesteld  
Na bespreking in de raadscommissie en verwerking van de zienswijzen heeft het college het Actieplan 

Omgevingslawaai vastgesteld. Zoals toegezegd in de raadscommissie is de kosten-batenafweging aangescherpt 

(hoofdstuk 7). Er is aangegeven dat er rekening mee wordt gehouden dat een hogere geluidbelasting schadelijker 

is voor de gezondheid. Daarnaast wordt verwezen naar de doelmatigheidsregeling van het Rijk, die 

aanknopingspunten biedt om de kosten en baten af te wegen. 

Verder is naar aanleiding van de zienswijzen van bewoners de passage over de aanleg van de rotondes aan de 

Burgemeester Waverijnweg verduidelijkt (paragraaf 7.3). 

Het Actieplan en de nota van zienswijzen kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem. 

   

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

 

Start nieuwe fase Gebiedsontwikkeling Zuilense 

Vecht   
In de gemeenteraad van Stichtse Vecht van 6 maart 2018 en de Utrechtse gemeenteraad van 7 juni 2018 is de 

Gebiedsvisie voor de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht vastgesteld (fase 1). 

 

De colleges van gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht hebben besloten om deze gebiedsvisie uit te 

voeren met de start van fase 2. Daarom zijn we opnieuw de samenwerking aangegaan met de gemeente Utrecht. 

 

 

 

 

Informatie voor raadsleden 

RIB # 72 
 
1 november 2018 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 

10 januari 2013 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-71-Bijlage-Rapportage-Actieplan-geluid-gemeente-Stichtse-Vecht-definitief.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-71-Bijlage-Nota-zienswijzen-Actieplan-Omgevingslawaai-2018-2023.pdf


 

 
2 RaadsInformatieBrief  |   1 november 2018 

 

  

1 juni 2012 

De samenwerkingsovereenkomst legt de onderlinge rollen, taken en verantwoordelijkheden vast voor de 2e fase 

van de gebiedsontwikkeling. Op zaterdag 3 november tekenen wethouder Veneklaas en wethouder Verschuure 

(Utrecht) officieel de samenwerkingsovereenkomst tijdens de opening van een tijdelijke brug als eerste voorloper 

van het sportieve park.  

Achtergrond ontstaan gebiedsvisie 

Begin 2017 hebben de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht de handen ineen geslagen om te onderzoeken of de 

verouderde sportparken Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk tussen Maarssen en Zuilen herontwikkeld kunnen 

worden. De provincie Utrecht heeft ruimte gegeven voor  verstedelijking buiten de rode contour in het plangebied 

onder de voorwaarde dat de gemeenten samenwerken aan een gezamenlijke integrale visie voor dit gebied 

(Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, december 2016).  Met de gebiedsvisie ligt er een plan om van de 

sportparken één samenhangend, gemeentegrens-overstijgend sportief park te maken waarbij sport het 

verbindende thema is. 

Intentieovereenkomsten sportverenigingen 

Bij de vaststelling van de gebiedsvisie zijn per sportvereniging door de gemeente financiële uitgangspunten 

vastgesteld. Deze financiële uitgangspunten vormen nu de basis voor de intentieovereenkomsten en wij leggen 

daarmee deze uitgangspunten ook met de sportverenigingen Luck Raeck, VV Maarssen en DWSM zelf vast. In de 

intentieovereenkomsten worden per sportvereniging procesafspraken gemaakt over waar nog geen 

overeenstemming over is. Met als doel te komen tot een uitvoeringsovereenkomst per sportvereniging. De 

sportverenigingen VV Maarssen en Luck Raeck willen vooruitlopend aan realisatie gebiedsvisie in 2019 investeren 

in hun sportaccommodaties. Wij zijn met deze sportverenigingen in de  intentieovereenkomst hierover ook 

afspraken aangegaan. Met OVVO De Kroon zijn geen afspraken nodig, omdat hun positie bij de realisatie van de 

gebiedsvisie niet verandert. 

Haalbaarheidsonderzoek  

We onderzoeken of het mogelijk is om (potentiele) leerlingen van een bestaande basisschool uit Stichtse Vecht te 

huisvesten in het plangebied. Een extra locatie zou kunnen zorgen voor een betere spreiding van de leerlingen. De 

haalbaarheid hiervan wordt de komende periode nader onderzocht. 

Vervolg  

Dit project is een mooi voorbeeld van uitwerking van de regionale economische koers in een 

gemeenteoverstijgende samenwerking met de gemeente Utrecht. De gebiedsvisie laat met de mix van sport, groen 

en wonen goed zien hoe invulling aan de ambitie van gezond, stedelijk leven mogelijk is. Een uitwerking van de 

gezonde inclusieve samenleving, die ook ruimte biedt voor extra woningen voor mensen op de wachtlijst. De 

mogelijke meeropbrengsten van deze gebiedsontwikkeling zijn voor ons volgend aan de realisatie van deze 

gebiedsvisie. Wij willen de invulling hiervan later samen met uw raad bepalen. 

   

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

 

Besluit vaststelling tekst gemeenschappelijke 

regeling AVU  
Dit betreft de afrondende besluitvorming van een in 2017 gestarte procedure om de  gemeenschappelijke regeling 

van de AVU (Afvalverwijdering Utrecht) aan te passen. Als een ruime meerderheid van de in de AVU deelnemende 

gemeenten (colleges van burgemeester en wethouders) akkoord is gegaan met de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling (versie 10) zal het Algemeen Bestuur van de AVU op 12 december 2018 de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling vaststellen. Daarvoor is een twee derde meerderheid vereist van het aantal 

deelnemers aan de Regeling. Ons college heeft deze tekst op 30 oktober 2018 vastgesteld met gebruikmaking van 

de toestemming van de gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad is bij besluit van 6 maart 2018 akkoord gegaan met de door de AVU voorgestelde wijzigingen 

(versie 8) en met de voorgestelde procedure. Toen heeft de raad besloten om als raad uit de gemeenschappelijke 
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regeling te treden en het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht vast te stellen. De wijzigingen betreffen technische 

verbeteringen en actualisering van de AVU-regeling zoals in het raadsvoorstel van 6 maart 2018 al zijn toegelicht. 

De laatste tekstwijzigingen (versies 9 en 10) zijn zeer ondergeschikt (= niet inhoudelijk) van aard.  

 

Nadat het Algemeen Bestuur van de AVU de nieuwe gemeenschappelijke Regeling AVU heeft vastgesteld en 

gepubliceerd c.a. voldoet de gemeenschappelijke regeling aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling 2014 

alsmede aan de door de AVU in 2016 vastgestelde “Toekomstvisie”. 

   

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

 

Brandweerpost Nigtevecht  
Op maandagavond 29 oktober hebben de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht de inwoners van Nigtevecht 

geïnformeerd over de nieuwe locatie voor de brandweerpost. Na locatieonderzoek bleek het perceel aan de 

Kanaaldijk Oost – Vreelandseweg het meest geschikt. Rijkswaterstaat is bereid deze locatie aan de gemeente af te 

staan (huur of koop). Op deze goed bezochte bijeenkomst werden de inwoners geïnformeerd over de aanleiding 

voor de nieuwbouw, de eisen die er aan een brandweerpost worden gesteld, de planning en overige aspecten. De 

vrijwilligers van de betreffende brandweerpost waren al eerder op de hoogte gesteld. Zij zijn nauw betrokken bij het 

proces. Aanwezigen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt hun suggesties mee te geven aan de 

gemeente. Omdat de VRU heeft besloten de brandweerpost Nigtevecht op te nemen in het nieuwe dekkingsplan 

ingaande 2020, zal er een permanente brandweerpost worden gebouwd. Voor meer informatie zijn inwoners 

gewezen op de webpagina www.stichtsevecht.nl/brandweerkazernes.  

 

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

   

Jaarrapportage onafhankelijke cliëntondersteuning 

2017  
In 2017 is een begin gemaakt met onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) nieuwe stijl in Stichtse Vecht. Vier 

nieuwe aanbieders verzorgen vanaf dat moment de OCO in onze gemeente. In de Jaarrapportage OCO 2017 

blikken we terug op dit eerste jaar. 

Gebruik van cliëntondersteuning is toegenomen 

We kijken terug op een geslaagd eerste jaar. We hebben onze nieuwe aanpak breed bekend gemaakt en de vier 

aanbieders zijn enthousiast aan de slag gegaan. Dat heeft er toe geleid dat in 2017 446 inwoners van onze 

gemeente gebruik maakten van OCO. Het jaar daarvoor waren dat er ruim 100. Onze inwoners weten de 

ondersteuners kennelijk beter te vinden dan eerst. 

Brede ondersteuning beschikbaar 

Voor alle aspecten van het sociaal domein is een OCO aanbieder beschikbaar. De vragen van de cliënten hadden 

met name betrekking op schuldenproblematiek, psychische problemen en werk en inkomen.  

Doorverwijzing naar cliëntondersteuning 

Hoewel dit niet heel veel is geregistreerd kunnen we stellen dat relatief veel inwoners (49) via de gemeente bij 

OCO terechtgekomen, iets minder mensen op eigen initiatief (38) en nog iets minder via diverse dienstverleners 

(31). De meeste gebruikers zijn tussen de 41 en 60 jaar oud. Door die categorie wordt ook relatief meer gebruik 

gemaakt van OCO dan andere leeftijdsgroepen. 

Stichtse Vecht is landelijk koploper OCO 

In 2017 zijn we een van de veertien landelijke Koplopers OCO geworden. De landelijke startbijeenkomst vond in 

ons bedrijfsrestaurant plaats. Samen met medekoploper Woerden inspireren we andere gemeenten om ook meer 

werk te maken van cliëntondersteuning. 

http://www.stichtsevecht.nl/brandweerkazernes
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-71-Bijlage-Jaarrapportage-2017-OCO-StV-def.pdf
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Doorontwikkeling OCO 

In 2016 zijn negen punten benoemd om de OCO verder te ontwikkelen. In  2017 is hiermee een begin gemaakt en 

is vooral aandacht besteed aan communicatie. Samen met de aanbieders geven we aan de doorontwikkeling 

verder vorm. Andere belangrijke aandachtspunten zijn: de verbinding tussen formele en informele 

cliëntondersteuning versterken, het bereik van kwetsbare groepen vergroten, betere bereikbaarheid in de wijken 

realiseren en meer ervaringsdeskundigen inzetten. 

   

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

 

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

 

Informatieve commissie 1 en 2  

 Wanneer: 6 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Raadsconferentie  

 Wanneer: 7 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Raadsvergadering 

 Wanneer: 13 november, 19:30 uur 

 Waar: 4en1 theater, Schepersweg 6A, Breukelen 

 

 

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

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

