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Geachte heer Verwaaijen,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over de grondpositie van het afvalscheidingsstation.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Volgens hetgeen in de besloten commissie is besproken was de betreffende grond reeds in
eigendom. Welke grond dient nu dan verkregen te worden en waarom nog verkregen te worden?
Het was toch al van de gemeente?
Antwoord 1
Tijdens de besloten commissie is u meegedeeld dat er met de eigenaar van het naastgelegen
perceel werd onderhandeld om tot ruil van de kavel te komen. Uitgangspunt daarbij is dit met
gesloten beurzen te doen maar voor de benodigde infrastructuur is mogelijk extra grond nodig. Op
het moment van de commissievergadering was nog niet exact te bepalen hoeveel vierkante
meters nodig waren voor het Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en de
omliggende infrastructuur.
Vraag 2
Als de grond toch niet (volledig) in eigendom is, welke financiële consequenties heeft dit?

Antwoord 3
De condities zijn volgens het college niet veranderd maar het precieze aantal vierkante meters
grond en de ontsluiting zijn nog onduidelijk. Tijdens de besloten commissievergadering is dit
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Vraag 3
Bent u het met ons eens dat als de condities, waarop het afvalscheidingsstation gerealiseerd kan
worden, wijzigen de raad hierover (desnoods besloten) geraadpleegd dient te worden?

afvalscheidingsstation - B Verwaaijen

Antwoord 2
In dat geval hangt het af van het aantal vierkante meters dat moet worden aangekocht en/of
geruild en de respectievelijke taxatiewaarde van de gronden.
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toegelicht. Op de bijeenkomsten met ondernemers en inwoners op 10 en 24 juni 2021 waar
raadsleden eveneens waren uitgenodigd, is dit zichtbaar gemaakt aan de hand van een
situatieschets. Deze informatie is via de griffie ook aan alle raadsleden toegestuurd.
Vraag 4
Als het antwoord op vraag 3 nee is, waarom niet? Als het antwoord ja is, waarom is dit nog niet
gebeurd?
Antwoord 4
Of condities wijzigen hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen. Mochten condities
wijzigen dan zal de raad hierover geraadpleegd worden.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Raadsvragen
Onderwerp Grondpositie afvalscheidingsstation
Inleiding
In de weekbrief van week 41, gedateerd 14 oktober 2021, lezen we ten
aanzien van het afvalscheidingsstation het volgende:
"Vanwege de zorgvuldigheid die nodig is voor het verkrijgen van de beoogde
grond de mogelijke toevoeging van enkele circulaire inzamelmogelijkheden en
de beperkte ambtelijke capaciteit, vraagt het voorbereiden van alle stukken ter
besluitvorming door de raad meer tijd."
Deze zinsnede bevreemdt ons. op 14 oktober 2020, dus iets meer dan een jaar
geleden, is in een peilnotitie het draagvlak verkend voor de locaties betreffende
het afvalscheidingsstation. Van locatie Shell/Corridor werd aangegeven dat dit
een eigen grondpositie betrof. Zie ook:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Bijlage/Onderbouwinglocatieonderzoek-Afvalscheidingstation.pdf
Vraag 1
Vraag 2

De fractie van Lokaal Liberaal heeft hierover de volgende vragen:
Volgens hetgeen in de besloten commissie is besproken was de betreffende
grond reeds in eigendom. Welke grond dient nu dan verkregen te worden en
waarom nog verkregen te worden? Het was toch al van de gemeente?
Als de grond toch niet (volledig) in eigendom is, welke financiële consequenties
heeft dit?
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Vraag 3
Vraag 4

Bent u het met ons eens dat als de condities, waarop het
afvalsschieidingsstation gerealiseerd kan worden, wijzigen de raad hierover
(desnoods besloten) geraadpleegd dient te worden?
Als het antwoord op vraag 3 nee is, waarom niet? Als het antwoord ja is,
waarom is dit nog niet gebeurd?

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen
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