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Klanten zijn tevreden over regiotaxi Veenweide 
In het voorjaar van 2019 is een schriftelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder reizigers met een Wmo-pasje 

van Regiotaxi Veenweide (gebied voormalig Breukelen en Loenen).  

 

Het gemiddelde totaaloordeel over Regiotaxi Veenweide is een 8,1. Tijdens de vorige meting was dit een 8,0. De 

klantvriendelijkheid en de informatievoorziening van de telefonist  werden als beste beoordeeld. Het laagste 

oordeel is gegeven voor de bereikbaarheid/wachttijd bij het klachtenmeldpunt (6,9) en de klantvriendelijkheid bij het 

indienen van een klacht (7,0). Het klachtenmeldpunt maakt overigens geen deel uit van het contract met de 

vervoerder, maar is aan een onafhankelijke partij opgedragen. 

 

Onder de gebruikers van de terugbelservice geeft 69% aan altijd teruggebeld te worden. Dat is een verbetering ten 

opzichte van de vorige meting (60%). 

  

Door 82% van de reizigers is geen klacht ingediend. Onder degenen die wel een klacht hebben ingediend, is 57% 

tevreden over de afhandeling van de klacht.  

 

De meest genoemde reden om met de Regiotaxi te reizen in plaats van met een ander vervoermiddel, is om niet 

afhankelijk te zijn van anderen (60%). Daarnaast wordt het niet hoeven overstappen als belangrijke reden 

genoemd (45%). 

 

Onder alle Regiotaxireizigers heeft 75% aangegeven, dat ze ook gebruik maken van andere vervoermiddelen als 

ze in de regio reizen. Hiervan reist iets meer dan de helft ook als passagier met de auto (64%), de fiets (28%)  en 

de (buurt)bus (23%). 

 

De resultaten van het onderzoek worden besproken met de vervoerder. 
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Actieplan Stichtse Vecht Werkt 
Nog te veel inwoners van Stichtse Vecht staan aan de zijlijn terwijl zij eigenlijk zouden willen en/of kunnen werken. 

Daarom investeert het college nu en in de komende periode extra in het begeleiden van kwetsbare groepen naar 

werk en participatie. Deze investeringen zijn gebundeld in het Actieplan Stichtse Vecht Werkt.  

 

In het actieplan wordt langs drie lijnen ingezet op meer participatie. Ten eerste brengen we onze klanten nog beter 

in beeld. Zo krijgen we een goed beeld van de mogelijkheden, onmogelijkheden, competenties en wensen van 

onze klanten. Een deel van de klanten kan niet meteen de stap naar (betaald) werk maken. Daarom zorgen we ten 

tweede voor dekkend en passend pakket aan re-integratievoorzieningen met aandacht voor specifieke groepen. 

Tenslotte zetten we in op een verbetering van de werkgeversdienstverlening. Hierbij moet bijvoorbeeld worden 

gedacht aan het beter informeren van werkgevers over de mogelijkheden om met de doelgroep aan de slag te 

gaan. 

 

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

Bestemmingsplan De Vecht 

Via deze weg willen wij u informeren over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan “De 

Vecht”. 

 

Voorgeschiedenis 
Het voorontwerpbestemmingplan “De Vecht” heeft vanaf 15 september 2017 tot en met donderdag 26 oktober 

2017 ter inzage gelegen in het kader van inspraak en vooroverleg. Er zijn 3 informatieavonden gehouden in 

Maarssen, Breukelen en Loenen ad Vecht en er zijn gesprekken gevoerd met de verschillende 

belangenorganisaties waaronder de dorpsraden en de Vechtplassencommissie. 

 

Er is een groot aantal reacties ingediend. Na de terinzagetermijn zijn er nog een aantal reacties binnengekomen. 

Deze zijn ook meegenomen en beantwoord in de “Nota inspraak en overleg”. Hoewel de ingediende reacties 

hoofdzakelijk op specifieke locaties betrekking hebben, zijn er ook een aantal algemene punten uit te halen: 

• Het voorontwerp is lastig te lezen 

• Het is erg complex 

• Onduidelijke of tegenstrijdige regels 

• Onderbouwing en uitvoering zones kadeligplaatsen 

 

Voor de inhoud en beantwoording van alle reacties wordt verwezen naar de “Nota inspraak en overleg”. 

 

Periode van voorontwerp naar ontwerp 

Er zit een ruime tijd tussen de periode van inspraak en de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. Dat komt 

onder andere omdat het stroomlijnen van regels van de verschillende overheden, namelijk Waterschap Amstel 

Gooi en Vecht, provincie Utrecht en de gemeente, heel complex was. Daarnaast is het vinden van een oplossing 

voor het gebruik van onze kades door bewoners als aanlegplek van hun vaartuigen, lastig gebleken. Tot slot is uit 

het overleg met de belangengroepen naar voren gekomen dat de benaming van het voorontwerpbestemmingsplan 

“Ligplaatsen De Vecht” niet juist is aangezien de rivier meer behelst dan alleen een recreatieve functie. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat in goed overleg gekomen is tot een meer integrale benadering waarbij recreatie, natuur 

en cultuur onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Hierbij moet wel gewezen worden op het feit dat de rivier 

De Vecht op dit moment al is ingebed in verschillende geldende bestemmingsplannen. De bestaande regeling 

vormt in de eerste plaatst het uitgangspunt. Bestaande rechten kunnen niet zomaar aan de kant worden 

geschoven. Ook dat maakt het opstellen van regels (verboden en geboden) complex. 

 

Dit bestemmingsplan is een tussenstap voordat we komen tot een omgevingsplan op grond van de nieuwe 

Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Deze tussenstap zorgt ervoor dat de regelingen die nu vast liggen in 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-79-Bijlage-2019-12-02-StichtseVecht-Actieplan-SV-Werkt-DEF2.pdf
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verschillende geldende bestemmingsplannen en regels van waterschap (Keur) en provincie 

(Landschapsverordening) waar mogelijk op elkaar worden afgestemd.  

 

De uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan waren: 

• Regeling aanzienlijk vereenvoudigen 

• Planonderdelen meer rubriceren 

• Minder regelen 

 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de regels van de drie instanties zoveel als mogelijk vertaald naar één uniforme 

regeling die geldt voor de Vecht. Ook is in dit bestemmingsplan duidelijker gemaakt in welke gevallen meerdere 

vergunningen vereist zijn. Op deze wijze ontstaat een duidelijker beeld op de noodzakelijke vergunningen. 

 

Omdat sprake is van een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor de hele loop van de rivier de 

Vecht in de gemeente Stichtse Vecht, zijn de geldende planologische rechten voor eventueel aanwezige 

woonschepenligplaatsen, jachthavens en historische schepen overgenomen in dit bestemmingsplan. Op 

onderdelen heeft harmonisatie van de regels plaatsgevonden. Op deze wijze geldt voor heel de Vecht dan weer 

één uniforme regeling. 

 

Participatie 

Tijdens het proces hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met dorpsraden en belangengroepen. Daarnaast 

hebben we op 2 april 2019 een avond georganiseerd waar het concept ontwerpbestemmingsplan door het 

stedenbouwkundig bureau werd toegelicht. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van het Waterschap en de 

provincie Utrecht aanwezig. De reactie van de dorpsraden en belangengroepen op de aanpassingen waren 

overwegend positief. 

 

Planning 
De globale planning van de bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit: 

• Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) 10 januari – 20 februari 2020 

• Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan mei/juni 2020 

• Beroepsprocedure Raad van State vanaf medio 2020 

 

Om uw raad alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter 

kennisneming aan u voor. 

---------------- 
 
Bestemmingsplan Haagstede: nemen van 
onttrekkingsbesluit 

Op 4 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld welke 155 woningen mogelijk maakt. In 

dit bestemmingsplan zijn woningen bestemd op een deel van de Maarssenbroekseslag. De initiatiefnemer wil 

beginnen met de realisatie en verkoop van de woningen. Daarom is het van belang dat de weg wordt afgesloten en 

dat de gronden worden ‘onttrokken van de openbaarheid’. Dit kan volgens de Wegenwet door het nemen van een 

onttrekkingsbesluit.  

 

Het bestemmingsplan Haagstede is onherroepelijk. Daarmee is dit de juridische grondslag voor het 

onttrekkingsbesluit. Daarnaast is de uitvoerbaarheid aangetoond door het uitvoeren van het mobiliteitsonderzoek 

Maarssenbroek. Uit het onderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg geen problemen voor de doorstroming 

oplevert. 

 

Het nemen van onttrekkingsbesluit is een raadsbevoegdheid.  De voorbereidingsprocedure is op basis van artikel 

3.4 een bevoegdheid van het college.  In het kader van de voorbereidingsprocedure wordt het ontwerpbesluit ter 
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inzage gelegd. Dan is het voor omwonenden mogelijk om gedurende een periode van 6 weken een zienswijze in te 

dienen.  Daarna worden de eventuele zienswijzen, de beantwoording hiervan en het definitieve onttrekkingsbesluit 

aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. 

 

Op 16 december is een inloopavond georganiseerd om omwonenden te informeren over het onttrekkingsbesluit en 

hoe u een zienswijze kunt indienen. Ook kunt u uw vragen kwijt over het mobiliteitsonderzoek.  

 

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

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

• 11 december, 19:30 uur 

• Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen 

 

Inloopavond project Broekdijk Oost 16A Breukelen 

• 18 december, 18:00 – 20:00 uur 

• Waar: Stinzenhal, Broekdijk Oost 28, 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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