
1 

 

In deze RaadsInformatieBrief: 

Implementatie omgekeerd inzamelen in Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis .................................... 1 

Vechtbrug Breukelen ............................................................................................................................ 2 

Uitbreiding praktijkondersteuner jeugd GGZ ...................................................................................... 3 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Veilig Samen Leven’ .......................................... 3 

In 2020 start de Dialoog over de omgevingsvisie Stichtse Vecht ...................................................... 4 

Grondgebruik in afrondende fase, geen onduidelijkheid meer over eigendomsgrenzen ................ 5 

Actualisatie beleid recreatie en toerisme van start ............................................................................. 6 

Bijeenkomstenkalender ........................................................................................................................ 6 

 

Implementatie omgekeerd inzamelen in Loenen a/d 

Vecht en Nieuwersluis 
In RIB#60 van 19 september 2019 hebben wij u geïnformeerd dat het college voor de kernen Loenen a/d Vecht 

(inclusief Kerklaan) en Nieuwersluis de voorlopige locaties voor de ondergrondse containers voor restafval heeft 

aangewezen. Inmiddels is de inspraakperiode achter de rug en zijn de locaties definitief vastgesteld. In totaal 

betreft het in Loenen a/d Vecht 19 locaties voor ondergrondse containers en 1 locatie in Nieuwersluis. Nog voor het 

einde van het jaar worden deze containers geplaatst.  

 

Inwoners van Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis ontvangen een brief voor hun concrete situatie. Hiermee is voor 

deze kernen ook het formele traject afgerond behoudens eventuele gerechtelijke procedures. Wij zullen nu 

overgaan tot plaatsing van de ondergrondse containers voor restafval. Deze ondergrondse containers zijn dan 

direct beschikbaar voor gebruik door de inwoners. Hierna wisselen we de huidige grijze restafvalcontainers (kliko’s) 

om voor containers voor PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen en Drankenkartons). Twee weken voor het 

omruilen krijgen de containers voor restafval een sticker. Hierop staat aangegeven dat bij de eerstvolgende 

lediging de restafvalcontainer wordt omgeruild. Na vier weken volgt een nacontrole. Bij de inwoners die de 

container de eerste keer niet hebben aangeboden gebeurt dit dan alsnog. Verder ontvangt ieder huishouden een 

brief met een persoonlijke pas om de ondergrondse containers voor het restafval te kunnen openen. Inwoners 

kunnen hier dan op minimaal twee verschillende locaties gebruik maken.   
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Zienswijzen 
In totaal gaat het om circa 1.600 huishoudens in Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis. In totaal zijn er twaalf 

zienswijzen ingediend over zeven locaties in Loenen a/d Vecht. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

wensen van de inwoners door bijvoorbeeld een geplande locatie iets op te schuiven. Niet in alle gevallen was dit 

mogelijk. Voor het locatiebesluit heeft dit alles geen gevolgen. Betrokkenen ontvangen een brief met motivatie als 

aanpassingen niet mogelijk zijn. 

 

Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 
De uitrol van omgekeerd inzamelen vloeit voort uit het gemeentelijk Grondstoffenplan. Het project heeft een 

doorlooptijd tot 2022 waarbij alle kernen van Stichtse Vecht overgaan naar omgekeerd inzamelen. De ervaringen 

nemen we mee in de verdere uitrol, zodat maatwerk per kern voorop staat. Inmiddels zijn de voorbereidingen 

gestart voor nieuwe inloopbijeenkomsten in Breukelen en Nieuwer ter Aa. 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.  

 

Flankerend beleid 
Net als in Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot zijn de bestaande containerparkjes in Loenen a/d Vecht en 

Nieuwersluis schoongemaakt en opgeknapt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de Dalton Basisschool (Podium 

Loenen) waar, net als in Nigtevecht, aandacht zal worden besteed aan omgekeerd inzamelen in het lesprogramma 

(Afval het begin van iets nieuws). Dit lesprogramma is ontwikkeld door het MEC Maarssen.  

 

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

Vechtbrug Breukelen 
De aansturing van de Vechtbrug in Breukelen kent al langer problemen: de Vechtbrug is aan het einde van haar 

technische levensduur. Daarom gaan we in 2020 de brug vervangen. De verwachting is dat de werkzaamheden 

ongeveer een jaar gaan duren. Behalve de Vechtbrug, zijn er in hetzelfde gebied ook twee andere projecten 

gaande, namelijk de herinrichting van het Zandpad tot fietsstraat en de evaluatie van de verkeersmaatregelen in de 

Brugstraat. In deze Raadinformatiebrief informeren wij u hoe we de drie genoemde projecten willen oppakken 

mede gezien de onderlinge impact van deze projecten.  

 

Naast deze gemeentelijke projecten nemen we ook het geplande groot onderhoud van de Nieuwersluisbrug, 

eigendom van Waternet, mee in deze informatiebrief. Dit onderhoud heeft samen met de eerdergenoemde 

projecten een behoorlijke invloed op de verschillende routes die de Vecht passeren.  

 

Vechtbrug 
Tijdens de werkzaamheden kan de Vechtbrug niet gebruikt worden door het gemotoriseerde verkeer. Om 

voetgangers en (brom-)fietsers van de ene naar de nadere kant te kunnen blijven laten gaan, leggen we een 

tijdelijke drijvende noodbrug aan. Deze tijdelijke brug heeft een draaibaar deel zodat ook het scheepvaartverkeer 

doorgang kan blijven houden op de Vecht. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. Voor de spreiding hiervan, 

stellen we in Breukelen verschillende omleidingsroutes in zowel in noordelijke als zuidelijke richting.  

 

Bereikbaarheid hulpdiensten 
Om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te waarborgen, vindt er geregeld overleg plaats met de hulpdiensten. 

De gemeente verkent samen met hen de (on)mogelijkheden en treft indien noodzakelijk (aanvullende) 

maatregelen.  

 

Nieuwersluisbrug 
De Nieuwersluisbrug in Nieuwersluis (eigendom van Waternet) is ook bijna aan het einde van haar levensduur. 

Waternet onderzoekt de komende periode of deze brug gerenoveerd kan of vervangen moet worden. Ongeacht de 

keuze, is de betreffende oeververbinding 8 tot 12 maanden gestremd voor het (gemotoriseerde) verkeer. Waternet 
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heeft toegezegd pas te starten met de Nieuwersluisbrug in 2021 nadat de werkzaamheden aan de Vechtbrug in 

Breukelen zijn afgerond.  

 

De Nieuwersluisbrug is niet meer geschikt is voor zwaar verkeer met een totaal gewicht van meer dan 45 ton en 

een aslast hoger dan 10 ton, zo is uit onderzoek gebleken. Dit betekent dat er geen (zware) vrachtwagens meer 

over de brug heen kunnen. We zijn in overleg met Waternet en de hulpdiensten over de gevolgen hiervan voor de 

omleidingsroute van de Vechtbrug via Nieuwersluis.  

 

Samenhang Vechtbrug – Zandpad - Brugstraat 
Eind vorig jaar is besloten om het Zandpad in te richten als fietsstraat. De gemeente onderzoekt of de 

uitvoeringswerkzaamheden voor het Zandpad gecombineerd kunnen worden met het vervangen van de Vechtbrug 

en het onderhoud aan de Nieuwersluisbrug.  

 

We verwachten dat de werkzaamheden aan de beide bruggen en vooral de herinrichting van het Zandpad, een 

(positief) effect hebben op het gebruik van de Brugstraat. Daarom stellen we de definitieve evaluatie van de 

(verkeers-)maatregelen in de Brugstraat uit totdat de werkzaamheden aan de Vechtbrug en de Nieuwersluisbrug 

klaar zijn en de herinrichting van het Zandpad is afgerond.  

 

Communicatie 
De direct omwonenden en ondernemers worden voor het eind van dit jaar apart per brief geïnformeerd over de 

stand van zaken en het vervolg van de projecten Zandpad en Brugstraat. 

 

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

Uitbreiding praktijkondersteuner jeugd GGZ 
Het college van B&W heeft besloten om de praktijkondersteuner ook in te zetten in Vreeland en Nigtevecht, naar 

aanleiding van de vraag van huisartsen. Een praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts en wordt 

gefinancierd door de huisarts en gemeente. Sinds 2014 zijn er al praktijkondersteuners voor huisartsen in de 

kernen Maarssenbroek, Maarssen-Dorp, Breukelen, Loenen en Kockengen. De praktijkondersteuner heeft kennis 

op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen.  

 

Wanneer er straks ook in Vreeland en Nigtevecht praktijkondersteuners zijn, krijgen veel kinderen uit deze kernen 

sneller en dichter bij huis hulp. Wanneer een kind met vage klachten bij de huisarts komt, ondersteunt de 

praktijkondersteuner de huisarts bij het in kaart brengen van het probleem. Indien mogelijk biedt de 

praktijkondersteuner lichte ondersteuning. Door de kennis van de praktijkondersteuner over jeugd-GGZ kan hij of 

zij goed bepalen welke zorg een kind nodig heeft en welke aanbieder dit kan bieden. Een kind komt daardoor 

sneller op de juiste plek terecht.  

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

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: 

‘Veilig Samen Leven’ 
Gemeente Stichtse Vecht start de aanpak ‘Veilig Samen Leven’ samen met de gemeenten De Ronde Venen, 

Montfoort en Woerden. Daarmee bestrijden de gemeenten kindermishandeling en huiselijk geweld.  

 

Missie ‘Veilig Samen Leven’ 
 “In de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden is geen huiselijk geweld, 

kindermishandeling of ouderenmishandeling in welke vorm dan ook: al onze inwoners hebben een goed thuis waar 
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ze veilig kunnen opgroeien, wonen en/of verzorgd worden en daar waar nodig ontvangen inwoners passende 

ondersteuning”. Dat is de missie uit het visiedocument ‘Veilig Samen Leven’ . Zo dragen we bij aan een 

samenleving waarin we de meest kwetsbaren beschermen.  

 

Uit de cijfers blijkt dat dit nodig is. De laatste landelijke onderzoeken naar kindermishandeling, partnergeweld en 

ouderenmishandeling afgezet tegen de lokale bevolking, laten zien dat er in Stichtse Vecht 2.811 mogelijke 

slachtoffers tussen de 0 en 100+ zijn. Voor de slachtoffers zijn er grote en vaak levenslange gevolgen. Het is 

daarom van groot belang om zo veel mogelijk in te zetten op vroegsignalering en effectieve preventie.  

 

Wettelijke verantwoordelijkheid 
Vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (2015) en de Jeugdwet hebben gemeenten een 

verantwoordelijkheid als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2018 zijn vanuit de 

Rijksoverheid actie- en uitvoeringsprogramma’s gestart om regio’s en gemeenten te ondersteunen in de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is op 1 januari 2019 de verbeterde Wet meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling van kracht. Ook vindt er in 2019 een herijking plaats van de (provinciale) regiovisie 

‘Een veilig thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het streven is dat we deze begin 2020 

aanbieden aan de gemeenteraden.  

 

Al deze ontwikkelingen gecombineerd, maken dat er een uitdrukkelijke opgave ligt bij gemeenten, het Rijk, partners 

en professionals om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Het gaat erom nu gezamenlijk écht 

een wezenlijk verschil te maken voor die inwoners die nu of in de toekomst te maken hebben of krijgen met 

onveiligheid in de huiselijke kring. 

 

We gaan aan de slag! 
Het visiedocument hebben we opgesteld met input van verschillende professionals zoals 

jeugdgezondheidszorgmedewerkers, onderwijzers, huisartsen, jeugd- en gezinsprofessionals. Ook hebben we 

input gebruikt die is opgehaald bij de landelijke actieprogramma’s. We baseren de aanpak op drie pijlers: 

• bewustwording en preventie; 

• kennis en vaardigheden en;  

• samenwerking en integraliteit. 

 

Deze pijlers dragen bij aan het doel uit het  visiedocument: het terugdringen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en de cirkel van geweld doorbreken. We zetten jaarlijks concrete acties uit die hieraan 

bijdragen. Hierbij gaan we uit van de lokale situatie en werken we samen waar dat regionaal voordeel oplevert.   

 

Voorbereiding en uitvoering 
In 2019 stellen we randvoorwaarden op voor de regionale aanpak. Daarbij kijken we ook naar de praktische 

mogelijkheden om de aanpak uit te voeren. 

 

Vanaf 2020 werken we aan de doelstellingen uit de aanpak Veilig Samen Leven. Lokale coördinatoren van de vier 

gemeenten werken samen met de betrokken beleidsmedewerkers aan het terug dringen van kindermishandeling 

en huiselijk geweld. 

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

In 2020 start de Dialoog over de omgevingsvisie 

Stichtse Vecht 
Met de omgevingsvisie worden we als college gedwongen na te denken over de toekomst van onze gemeente. 

Hoe gaan we om met woningbouw, verstedelijking, mobiliteit, natuur, recreatie en toerisme, ons cultuurhistorisch 

en agrarisch landschap? De antwoorden op deze en andere vragen krijgen een plek in de omgevingsvisie van 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-75-Bijlage-Visiedocument-aanpak-HG-en-KM-Veilig-Samen-Leven.pdf
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Stichtse Vecht. Deze visie maken we niet alleen. Als college streven we naar een meer gelijkwaardige 

samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en willen de aanwezige kennis in 

onze samenleving beter benutten (participatie). Dit komt tot uiting in de omgevingsvisie en het gebiedsgericht 

werken. Daarom hebben we een participatie- en communicatieplan voor de omgevingsvisie ontwikkeld waar we de 

inbreng van de samenleving een plek hebben gegeven. 

 

Opdracht van de raad 
Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad het kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie (koersdocument) vast.  

Hiermee heeft de raad het college de opdracht gegeven de omgevingsvisie op te stellen. Daarbij heeft de raad 

twee aanvullende vragen gesteld, namelijk: de rol en positie van de gemeenteraad in het proces tot vaststelling van 

de omgevingsvisie een plek te geven en een voorstel te doen hoe de jeugd wordt betrokken bij het opstellen van 

de omgevingsvisie.  

 

Participatie- en communicatieplan Omgevingsvisie 
De vragen van de raad zijn beantwoord in het participatie- en communicatieplan Omgevingsvisie. Voor het 

betrekken van de jeugd, ontwikkelen de junior adviseurs van de gemeente, als directe ervaringsdeskundige, een 

voorstel. Zij hebben daarvoor input gekregen van de scholieren die meededen aan de maatschappelijke stage. 

Ook hebben ze een digitale enquête uitgezet onder de middelbare scholen in Stichtse Vecht. De motie is hiermee 

afgedaan. Voor de raad is de klankbordgroep Omgevingswet de plek waar de resultaten van de participatie per 

fase worden geëvalueerd. Ook wordt daar per keer beoordeeld of een tussenbesluit van de gemeenteraad 

gewenst is. Verder beschrijft de gemeente in dit plan hoe zij de verschillende belanghebbenden gaat betrekken bij 

de omgevingsvisie: van beroepsbelangenorganisaties, andere overhedenzorg- en welzijnsinstellingen, 

vastgoedeigenaren, natuurbeheerorganisatie, nutsvoorzieningen, vergunningspartners tot aan vrijwillige 

belangenorganisaties van bewoners en ondernemers, adviesraden, inwoners, jeugd en ondernemers.  Belangrijke 

voorwaarden daarbij zijn dat participatie door belanghebbenden van toegevoegde waarde moet zijn en geen doel 

op zich; en er geen participatie plaatsvindt op door de Raad vastgestelde plannen en beleid. Daarnaast wil het 

college innovatieve middelen inzetten om zoveel als mogelijk belanghebbenden te betrekken.  

De gemeente is nu het participatieproces aan het voorbereiden. Dit start in 2020.  

 

Waarom een omgevingsvisie? 
Met de komst van de omgevingswet krijgen inwoners meer zeggenschap over de eigen leefomgeving: er zijn straks 

minder regels en het wordt makkelijker om ruimtelijke projecten op te starten. Nieuwe initiatieven van inwoners 

kunnen snel en transparant worden beoordeeld.  

 

Waar voorheen diverse vergunningen, bestemmingsplannen, verordeningen en sectoraal beleid golden, is er vanaf 

2021 een omgevingsvisie, een omgevingsprogramma, een omgevingsplan en een omgevingsvergunning waar 

aanvragen en initiatieven aan getoetst worden. De gemeente is gestart met het ontwikkelen van de 

omgevingsvisie: de eerste bouwsteen voor de omgevingswet. 

 

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

 

Grondgebruik in afrondende fase, geen 

onduidelijkheid meer over eigendomsgrenzen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de kortingsprijs binnen het project 

Grondgebruik te beëindigen. Sinds 2017 is met het project Grondgebruik het gebruik van 

gemeentegrond geregeld op plekken waar dat (nog) niet was gebeurd. Ook was het voor inwoners 

mogelijk om een aanvraag in te dienen om een strook gemeentegrond te kopen en aan hun tuin toe 

te voegen. Inmiddels zijn alle situaties bij de gemeente in beeld, is het meeste gebruik gereguleerd 

en wordt er gewerkt aan de afronding van de laatste dossiers. Gedurende het project werd een 
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verlaagde grondprijs van € 125,- per m2, voor stroken gemeentegrond meteen oppervlakte tot 100 

m2 gehanteerd. Nu het project zich in een afrondende fase bevindt geldt de reguliere grondprijs uit de 

Nota restgroen van € 183,60 per m2 weer. 

 

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

Actualisatie beleid recreatie en toerisme van start 
Het college van B&W heeft een plan van aanpak vastgesteld om het toeristisch-recreatieve beleid te actualiseren. 

Uitgangspunt is een toekomstbestendige toeristische ontwikkeling die aansluit bij de kwetsbare kwaliteiten van 

erfgoed, cultuur en natuur in Stichtse Vecht. De actualisatie dient verder oog te hebben voor de effecten op de 

leefbaarheid van bewoners. Het college volgt hiermee het advies ‘Kompas voor Kwaliteitstoerisme’ van een 

vertegenwoordiging van ondernemers en stakeholders aan de gemeente Stichtse Vecht. De actualisatie zal 

bestaan uit een visiedeel en een concrete uitvoeringagenda met projectvoorstellen voor de komende jaren. 

Bewoners en bedrijven worden actief betrokken voor input in een thema-avond over waardevol toerisme. Uw raad 

zal te zijner tijd de actualisatie ter besluitvorming aangeboden krijgen. De verwachting is dat deze voor de zomer 

van 2020 afronding kan krijgen. 

 

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

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

 

Inloopbijeenkomst afval omgekeerd inzamelen Breukelen - Zuid en Nieuwer Ter Aa 

• 25 november, 16:00 – 20:00 uur 

• Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Inloopavond watertoren Breukelen 

• 26 november, 16:00 – 19:00 uur 

• Waar: watertoren, Breukelen 

 

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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