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Watertoren Breukelen  
Voor de watertoren in Breukelen is een plan ingediend voor de verbouw tot 10 woningen. Voorts is in dit plan een 

grondgebonden woning direct naast de toren begrepen om aan het vereiste van drie sociale huurwoningen te 

kunnen voldoen. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het plan.  

 

De toren is een gemeentelijk monument en kan met een zinvolle bestemming worden behouden voor het 

nageslacht. Voorts is een goede balans gevonden tussen behoud van de monumentale waarde en de borging van 

de privacy. De initiatiefnemer heeft hierover gesproken met de omwonenden die in het kader van de te voeren 

formele procedure nog in de gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen. Ze hebben eerder aangegeven te 

vrezen voor waardedaling van hun woningen, beperking privacy en overlast van verkeer en parkeren.  

 

Het plan zal nog op meerdere aspecten verder moeten worden getoetst – waaronder de toegevoegde 

grondgebonden woning – maar het college staat in beginsel positief tegenover dit initiatief met als belangrijkste 

argumenten behoud van de toren en toevoeging van woningen (waaronder 3 sociale huurwoningen). 

   

---------------- 
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Rioolreconstructie Nieuwer Ter Aa fase 2 (oude fase 

2 en 3)  
In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de rioolreconstructie en de herinrichting van de straten voor fase 1 in 

Nieuwer Ter Aa. Voorheen was de vervanging van het riool in Nieuwer Ter Aa opgesplitst in drie fases. Fase 1 en 

een klein deel van fase 2 en fase 3 is gerealiseerd. 

  

Het college heeft ingestemd met een scope-uitbreiding voor de Renessestraat, Julianalaan en Kerklaan. Dit 

vanwege het feit dat het rioolstelsel in een zelfde slechte staat verkeert als hetgeen nu al vervangen is of wordt. Op 

dit moment wordt onderzocht of hiervoor extra middelen noodzakelijk zijn. Wanneer blijkt dat er extra middelen 

nodig zijn, zullen wij u een raadsvoorstel voorleggen. 

   

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

 

Programma en overzicht huisvesting onderwijs 2019 
De gemeente heeft de wettelijke plicht zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het 

voortgezet onderwijs. Ieder jaar wordt er een Programma en Overzicht Huisvesting Onderwijs opgesteld op basis 

van aanvragen van de schoolbesturen. Het college heeft de bevoegdheid over het programma en overzicht te 

besluiten, onder voorwaarde dat de middelen binnen de begroting toereikend zijn. Dit is het geval.  

 

Het programma en overzicht zijn in overleg met de schoolbesturen opgesteld en hebben het gebruikelijk recht op 

bezwaar. Het door het college vastgestelde Programma en Overzicht 2019 kunt u raadplegen in het 

bestuursinformatiesysteem. De raad besluit dit jaar over één post waarvoor de raad budgetrecht heeft.   

 

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

 

Visie op de horeca  
Met de horecavisie wordt de visie op de horeca van de voormalige gemeenten geharmoniseerd en ingespeeld op 

de aanwezige horeca, van sterrenrestaurant tot de verschillende Bed & Breakfasts.   

De voorliggende horecavisie is een visie op de commerciële horeca in Stichtse Vecht en vormt de kapstok voor het 

nieuw te ontwikkelen (uitvoerings)beleid.  

 

De definitieve visie wordt naar verwachting in april 2019 ter besluitvorming aan u voorgelegd. 

 

Door de hoge landschappelijke kwaliteiten, buitenplaatsen en historische kernen kan in onze gemeente meer dan 

gemiddeld ingesprongen worden op de behoefte aan beleving bij consumenten.  

Hierbij zijn er vooral kansen voor daghoreca, avondhoreca in de vorm van restaurants en kleinschalige 

overnachtingsmogelijkheden. Echter niet elk gebied is geschikt voor een bepaalde vorm van horeca. Daarom is 

gekozen om op gebiedsniveau richting te geven aan de uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande areaal. Deze 

visie op de deelgebieden geeft richting en flexibiliteit maar behoud van de identiteit van de kernen/ gebieden blijft 

voorop staan. Aldus wethouder Klomps. 

 

Informatieavonden 

In januari worden drie inloopbijeenkomsten gehouden om de voorgestelde visie te bespreken met de ondernemers 

en inwoners van Stichtse Vecht. Dit zal zijn op: 

 14 januari om 19:30 uur Open Hof, Maarssen 

 17 januari om 19:30 uur Boom & Bosch, Breukelen 

 21 januari om 19:30 uur ’t Web, Loenen a/d Vecht 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-81-Bijlage-Onderwijshuisvestingsprogramma-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-81-Bijlage-Onderwijshuisvestingsoverzicht-2019.pdf
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Daarnaast zal de visie worden besproken in de klankbordgroep van Bisonspoor en worden toegestuurd aan 

belanghebbenden. 

 

De input die tijdens de inloopavonden wordt opgehaald, wordt verzameld, en – waar mogelijk – verwerkt in de 

definitieve visie.  

   

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

 

Cultuurfonds Stichtse Vecht  
De pilotperiode van het Cultuurfonds Stichtse Vecht was van 2015 t/m 2017. Door vertraagde evaluatie over lokale 

fondsen door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt 2018 als tussenjaar aangemerkt. Voor de jaren 2019 en 2020 

wordt een nieuwe overeenkomst met het Prins Bernhard Cultuurfonds aangegaan voor de uitvoering van het 

Cultuurfonds Stichtse Vecht. Culturele initiatieven die afgewezen worden of veel minder geld krijgen dan 

aangevraagd en een traditie zijn geworden in Stichtse Vecht kunnen met de gemeente in gesprek gaan hoe deze 

initiatieven voortgezet kunnen blijven worden.  

   

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

 

Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend 

openbaar vervoer   
De U16 gemeenten en de provincie gaan de komende jaren samenwerken aan vernieuwing van het 

doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer. Vernieuwing is nodig omdat het huidige vervoerssysteem – 

met name Regiotaxi - niet goed aansluit bij de vraag en behoefte van de gebruikers, en in de toekomst voor de 

gemeenten niet meer financieel houdbaar is. Dit laatste heeft te maken met enerzijds de afbouw van de provinciale 

subsidie en anderzijds met de toename van het gebruik doordat mensen langer thuis blijven wonen en de 

vergrijzing.   

Regiotaxi vanaf 2024 alleen voor Wmo 

De Regiotaxi is een vervoersvorm die nu beschikbaar is voor ov-reizigers en Wmo-geïndiceerden. Het 

contractbeheer van de Regiotaxi doet de provincie al vele jaren in opdracht van de deelnemende gemeenten. 

Vanaf 2024 start een nieuwe ov-concessie. Dan kunnen alleen de Wmo-reizigers nog gebruik maken van de 

Regiotaxi. De gemeente is verantwoordelijk voor Wmo-reizigers. Om die reden is het logisch dat gemeenten vanaf 

dat moment inkoop en beheer van de Regiotaxi zelf gaan oppakken. De provinciale financiële bijdrage voor ov-

reizigers (zonder Wmo-indicatie) wordt de komende jaren afgebouwd en vervalt helemaal vanaf 2024. 

Aanpak vernieuwing 

Er is een programmateam samengesteld met vertegenwoordigers van iedere Wmo-regio en de provincie Utrecht. 

Als bouwsteen voor de komende vernieuwing maken we gebruik van de visie doelgroepenvervoer en de 

provinciale analyse ‘aanvullend openbaar vervoer’. Deze visie en analyse heeft ons college van B&W op 18 

december 2018 aangewezen als bouwsteen voor de vernieuwing in het doelgroepenvervoer. De drie pijlers die in 

de visie en analyse staan worden uitgewerkt door het programmateam. Het gaat om:  

 invulling afstemming doelgroepenvervoer  

 aanvullend openbaar vervoer   

 toeleiding naar het reguliere openbaar vervoer 

Vervoersaanbod vanaf 2024 

Vanaf 2024 verandert het algemene busnetwerk. De gemeenten en provincie moeten zorgen dat er een adequaat 

en passend vervoersaanbod blijft bestaan voor reizigers zonder vervoersalternatief. Het gaat hier om reizigers die 

door het wegvallen van de busritten, lijnen of haltes, niet meer kunnen reizen, maar in principe wel in staat zijn om 

zelfstandig te reizen.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-81-Bijlage-Visiedocument-vernieuwing-dgv-en-aov.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-81-Bijlage-Analyse-provincie-Utrecht-aanvullend-OV.pdf
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Om te voorkomen dat deze reizigers een oneigenlijk beroep doen op het doelgroepenvervoer (Regiotaxi en 

leerlingenvervoer), is het belangrijk dat er aanvullende openbaar vervoersvoorzieningen beschikbaar blijven. 

Ruimte voor experimenteren 

De looptijd van de Regiotaxi Utrecht en Veenweide loopt eind volgend jaar af. Volgend jaar moet daarom een 

aanbesteding plaatsvinden voor de Regiotaxi tot en met 2023. Er is onvoldoende tijd om bij deze aanbesteding al 

met concrete vernieuwingsplannen te komen. Binnen de aanbesteding moet daarom ruimte zijn om te 

experimenteren. Daarvoor is een startbudget beschikbaar van €100.000. De betrokken gemeenten en provincie 

Utrecht dragen ieder € 50.000 bij aan dit budget. Voor Stichtse Vecht is de bijdrage € 3.000. We houden u op de 

hoogte over het vervolg van de aanbesteding en de financiële gevolgen van de mogelijke experimenten..  

   

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

 

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

 

Commissie Fysiek Domein 

 Wanneer: 8 januari, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Commissie Sociaal Domein 

 Wanneer: 8 januari, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Commissie Bestuur en Financiën 

 Wanneer: 15 januari, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

Commissie Fysiek Domein 

 Wanneer: 15 januari, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

 

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl.  

 

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