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Subsidie aanvragen? 
 
Wilt u in 2017 een activiteit organiseren voor inwoners van onze gemeente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
subsidie. Zorg dat uw subsidieaanvraag voor 1 oktober 2016 bij ons binnen is. Met ingang van dit jaar is de deadline 
voor het indienen van subsidieverzoeken verzet van 1 juli naar 1 oktober.  
 
Voor het aanvragen van subsidie, kunt u gebruikmaken van het formulier dat u vindt op www.stichtsevecht.nl/subsidie onder het 
kopje ‘Regelen’. Onder het kopje ‘Gang van zaken’ vindt u daar ook het subsidieprogramma 2016 - 2019. Hierin staat per 
beleidsterrein vermeld aan welke voorwaarden activiteiten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Het is 
dus belangrijk dat u dit programma eerst bekijkt voor u uw aanvraag indient. 
 
Heeft u nog vragen over het aanvragen van subsidie, dan kunt u deze stellen aan het Subsidiebureau via 
vragensubsidie@stichtsevecht.nl. 
 
Kijk ook op 
www.stichtsevecht.nl/subsidie 
 
 

Pas op voor insluipers 
 
Hopelijk kunnen we binnenkort lekker in de tuin of op het balkon zitten, de ramen open om het huis door te luchten. 
Bedenk dan wel dat insluipers graag gebruik maken van openstaande deuren en ramen.  
 
Gaat u een boodschap doen of op de eerste verdieping stofzuigen, sluit dan alle ramen en deuren goed af. Zeker op de begane 
grond. Daarmee voorkomt u dat u verrast wordt door een ongenode gast of de ontdekking dat uw portemonnee niet meer op de 
salontafel ligt. Daarnaast is het verstandig om waardevolle spullen als laptops, tablets of telefoons niet in het zicht te leggen. 
Laat ze ook niet onbeheerd achter in de tuin of op het balkon. Ook niet als u even naar het toilet gaat of wanneer iemand aan 
de voordeur belt. 
 
Wordt er onverhoopt toch iets gestolen, doe dan altijd aangifte. Niet alleen voor de verzekering, maar ook omdat de politie dan 
onderzoek kan doen. 
 
Kijk ook op 
www.stichtsevecht.nl 
 
 

7 juli: Midzomerbijeenkomst  
 
Donderdag 7 juli organiseert gemeente Stichtse Vecht een Midzomerbijeenkomst. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. Deze Midzomerbijeenkomst is in plaats van de nieuwjaarsreceptie.  
 
De bijeenkomst is van 17.00 - 19.00 uur op de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. We starten met een toespraak van de 
burgemeester en de opening van het verbouwde en duurzame gemeentekantoor. Daarna is er een rondleiding in het 
gemeentekantoor en in Goudestein. Het Vechtstreekmuseum opent voor deze gelegenheid ook haar deuren. Onder het genot 
van een hapje en een drankje is er volop gelegenheid om het gemeentebestuur in informele sfeer te ontmoeten en met elkaar in 
gesprek te gaan. 
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Aanmelden uiterlijk 4 juli 
We zien uw aanmelding graag uiterlijk 4 juli tegemoet via info@stichtsevecht.nl o.v.v. Midzomerbijeenkomst. Vermeld daarbij 
uw naam, uw woonplaats, en met hoeveel personen u komt. U kunt maximaal 2 personen aanmelden. Er worden geen 
uitnodigen verstuurd. Beschouwt u dit als uw uitnodiging. 
 
Kijk ook op 
www.stichtsevecht.nl/zomerbijeenkomst 
 
 
Officiële bekendmakingen 
Deze bekendmakingen vindt u ook op www.stichtsevecht.nl/bekendmakingen. 
 

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning  
U hebt de mogelijkheid om onderstaande aanvragen op het gemeentekantoor in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken 
met het Omgevingsloket, telefoon 14 0346. U kunt in dit stadium nog geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. 
 
• De Corridor 15 Breukelen, plaatsen verlichting op terrein voor zowel bestaand terrein als nieuw uitgebreid terrein, 

ontvangen 21 juni 2016, Nr.160494 
• De Plassen Noord 213 Breukelen, vernieuwen van een berging, ontvangen 15 juni 2016, Nr.160474 
• De Plassen Zuid 318 Breukelen, vernieuwen berging/verplaatsen schutting, ontvangen 16 juni 2016, Nr.160480 
• Scheendijk 16 49 Breukelen, het aanbrengen van nieuwe plankiers, ontvangen 21 juni 2016, Nr.160491 
• Stationsweg 71 Breukelen, gevelwijziging zij- en voorgevel, ontvangen 16 juni 2016, Nr.160482 
• Weerestein 21 Breukelen, kappen boom, ontvangen 16 juni 2016, Nr.160479 
• Wagendijk 45 Kockengen, het uitbreiden van de bestaande woning aan de achterzijde, ontvangen 21 juni 2016, 

Nr.160493 
• Kadastrale gemeente Kockengen, sectie E, perceelnummer 506 en 1229, aanleg tijdelijke bouwweg t.b.v. de 

ontwikkeling van nieuwbouw locatie Het Vierde Kwadrant, ontvangen 21 juni 2016, Nr.160495 
• Oud Over 102 Loenen aan de Vecht, bouwen van een berging/garage, ontvangen 15 juni 2016, Nr.160476 
• Boomstede 494 Maarssen, plaatsen dakopbouw, ontvangen 17 juni 2016, Nr.160483 
• Kaatsbaan 20 Maarssen, uitvoeren schilderwerk voorgevel, ontvangen 16 juni 2016, Nr.160477 
• Kadastrale gemeente Maarsseveen, sectie C, perceelnummer 645, bouw van een woning op kavel 4 aan de Stille Plas 

te Maarssen, ontvangen 21 juni 2016, Nr.160490 
• Pauwenkamp 151 Maarssen, plaatsen van luchtbehandelingskast op dak van het Niftarlake College, ontvangen 

21 juni 2016, Nr.160492 
• Planetenbaan 2 Maarssen, herbestemming kantoorpand tot 23 appartementen, ontvangen 16 juni 2016, Nr.160481 
• Valkenkamp 142 Maarssen, plaatsen dakkapel, ontvangen 16 juni 2016, Nr.160478 
• Valkenkamp 233 Maarssen, plaatsen dakkapel, ontvangen 17 juni 2016, Nr.160484 
 
Verleende omgevingsvergunning  
Regulier: 
• Joris Dircksenstraat 25 Breukelen, het aanpassen van een oprit en plaatsen van een schutting, verzonden 20 juni 2016, 

Nr.150734 
• Scheendijk 20 22 Breukelen, vernieuwen beschoeiing, verzonden 21 juni 2016, Nr.160393 
• Portengen 83 Kockengen, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning, verzonden 23 juni 2016 , Nr.160243 
• Voorstraat 2 Kockengen, verbouwen van kantoorruimte tot twee woningen, verzonden 17 juni 2016, Nr.160329 
• Pieter de Hooghstraat 5 Maarssen, plaatsen reclame, verzonden 22 juni 2016, Nr.160332 
• Oudedijk 50 Tienhoven, slopen/vervangen tweelaagse aanbouw/plaatsen dakkapel voorzijde/verbinden 

bouwelementen/metselwerk wit gekeimd, verzonden 17 juni 2016, Nr.150997 
• Loenenseweg 2 Vreeland, aanbrengen beschoeiing, verzonden 22 juni 2016, Nr.160312 
 
Rechtsmiddel: bezwaar. Zie rubriek Rechtsmiddelen 
Verleende omgevingsvergunningen liggen gedurende 6 weken na de datum van verzending ter inzage op het gemeentekantoor 
in Maarssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Omgevingsloket, telefoon 14 0346. 

 
Rechtsmiddelen 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk 
binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: 
volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van 
B&W van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de 
werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een 
belanghebbende vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit 
kan door het sturen van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Bij het verzoekschrift dient een kopie van 
het bezwaarschrift en het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend gevoegd te zijn. Voorts moet onderbouwd worden 
waarom er sprake is van een spoedeisend belang. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. 



 
 
Verlenging beslistermijn voor een omgevingsvergunning  
Regulier: 
• Nieuweweg 16a Tienhoven, het verbouwen van een woonboerderij, Nr.160309 
 
Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure) 
• Molendijk 34 - 36 te Loenen aan de Vecht; verbouwen voormalig gemeentehuis Beek & Hoff tot 2 woningen. Daar de 

woningen straks bereikbaar zijn vanaf de Dorpsstraat worden aan de woningen de huisnummers (Dorpsstraat) 81 en 83 
toegekend. 

 
Omgevingsvergunning met de activiteiten; bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, monument onderhouden, 
restaureren, veranderen of slopen en slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht. 
  
Inzien en reageren 
De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf 30 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de vergunning na afspraak 
inzien bij het Omgevingsloket in Maarssen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (14 0346). 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit 
moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit. Het beroepschrift moet bevatten: de dagtekening, 
uw volledige naam en adresgegevens, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de 
reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. 
U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden 
ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 
Aan deze procedure zijn kosten verbonden. 
 
Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet 
op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 
afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het 
beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan 
waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. 
 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
De zienswijzen moet worden ingediend bij het college van B&W van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE 
Maarssen. 
 

Wet milieubeheer 
Het college van B&W van gemeente Stichtse Vecht maakt, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van: 
• HVC Amsterdam, Industrieweg 16, 3606 AS Maarssen. De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. 
• Boerderij W. Vos Kockengen, Portengen 19, 3628 EB Kockengen. De melding heeft betrekking op de bouw van een 

werktuigenberging en een wijziging van het veebestand. 
 
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij 
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur. 
 
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team 
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 022 50 00. 
 

Beleidsregel voor trouwlocaties en trouwtijden  
Burgemeester en wethouders hebben op 10 mei 2016 de voorwaarden voor trouwlocaties en trouwtijden vastgesteld. De 
voorwaarden houden in dat de regels om een locatie tot ‘huis der gemeente’ te laten voldoen zijn verruimd. Huwelijksparen 
kunnen iedere locatie, minus enkele uitzonderingen, laten aanwijzen tot een trouwlocatie. Trouwen in de gemeente Stichtse 
Vecht is mogelijk op ieder tijdstip en op alle dagen van de week. De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij Burgerzaken. 
 
Ook zijn er voorwaarden vastgesteld voor kosteloos trouwen. Van het huwelijkspaar of partners dient op de datum van 
reserveren tenminste één persoon in gemeente Stichtse Vecht te wonen. Het gezelschap mag maximaal uit 10 personen (incl. 
bruidspaar en getuigen) bestaan. De beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2016 en ligt een maand ter inzage op het 
gemeentekantoor in Maarssen. De beleidsregel is in te zien op www.overheid.nl. 
  



Kadernota vastgoed 
Op 31 mei heeft gemeente Stichtse Vecht de kadernota vastgoed vastgesteld. De gemeente streeft naar een compacte en 
strategisch waardevolle portefeuille die bijdraagt aan haar maatschappelijke beleidsdoelstellingen. In de kadernota zijn 
uitgangspunten voor behoud of juist afstoten van vastgoed opgenomen. Het gaat onder andere om behoud van 
maatschappelijke functies zonder dat de gemeente deze maatschappelijke functies dient te huisvesten. De gemeente wil alleen 
objecten behouden die bijdragen aan haar core business, zoals begraven, sportbeoefening, afvalverwijdering en onderwijs, 
objecten die bijdragen aan haar eigen huisvesting of objecten die een grote maatschappelijke meerwaarde hebben, zoals 
dorpshuizen en multifunctionele accommodaties. Voor het afstoten van maatschappelijk vastgoed heeft de gemeente een 
aantal richtlijnen vastgelegd. Het betreft richtlijnen voor het in de markt zetten van objecten en verkoopcriteria en richtlijnen voor 
de omgang met zittende huurders. Bij de kadernota is een lijst van dispositievastgoed opgenomen dat in de komende jaren op 
de markt gezet zal worden. De kadernota en de lijst met dispositievastgoed zijn te raadplegen op www.overheid.nl.  
 

Ontwerp aanvullende beleidsregel planologisch 
Afwijkingenbeleid 2014 
Rectificatie 
In een publicatie in de Vechtstroom van 25 mei 2016 is bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders van gemeente 
Stichtse Vecht op 10 november 2015 een aanvullende beleidsregel op het Afwijkingenbeleid 2014 in ontwerp hebben 
vastgesteld. In deze publicatie is per ongeluk opgenomen dat zienswijzen konden worden ingediend ‘vanaf vrijdag 8 april 2016 
gedurende zes weken’ in plaats vanaf 27 mei 2016. Het ter inzage leggen zal opnieuw plaatsvinden vanaf vrijdag 1 juli tot en 
met donderdag 11 augustus 2016. 
 
Inhoud 
Op 9 december 2014 heeft het college het planologische Afwijkingenbeleid 2014 vastgesteld waarin de voorwaarden zijn 
vastgelegd waaronder bij het verlenen van een omgevings-vergunning afgeweken kan worden van het geldende bestemmings-
plan. Het college heeft besloten om een beleidsregel aan hoofdstuk 3 van het Afwijkingenbeleid 2014 toe te voegen. Deze luidt: 
 
Overgangsrechtelijke situatie 
Indien het college vaststelt dat een bouw- en/of gebruiksmogelijkheid onbedoeld onder het overgangsrecht van een 
bestemmingsplan is gebracht kan op aanvraag medewerking worden verleend aan (het herstel van) de oorspronkelijke (zoals 
vastgelegd in de directe voorloper van het geldende bestemmingsplan) bouw- en/of gebruiksmogelijkheid. 
 
Reageren 
U kunt vanaf vrijdag 1 juli 2016 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling uw zienswijze op deze aanvullende 
beleidsregel kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘zienswijze aanvullende beleidsregel op 
Afwijkingenbeleid 2014’ richten aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. 
Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan mevrouw S. Lutters (14 0346). 

 
Verkeersbesluit 
• Verkeersbesluit instellen stopverbod op de Endelhovenlaan in Maarssen. 
 
Ter inzage vanaf vrijdag 1 juli 2016 
Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van vrijdag 1 juli 2016 op www.overheid.nl. In het 
verkeersbesluit staat op welke wijze u ingaande de dag na bekendmaking gedurende 6 weken bezwaar kunt maken en zo nodig 
een voorlopige voorziening kunt aanvragen. 
 

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling  
van gemeente Stichtse Vecht 
Het college van B&W van gemeente Stichtse Vecht maakt hierbij bekend dat per 1 juli 2016 de regeling generatiepact Stichtse 
Vecht 2016-2019 wordt ingevoerd.  
 

Vaststelling rechtspositie personeel griffie 
Op 16 december 2015 heeft de raad besloten alle rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke (wijzigings)regelingen ingevolge 
de CAR-UWO c.a., die er vanaf 1 januari 2011 door de werkgeverscommissie zijn genomen ten behoeve van de 
griffiemedewerkers van toepassing te verklaren.  
 

  

http://www.overheid.nl/


Bijeenkomstenkalender 
De gemeente vindt het belangrijk dat u mee kunt praten en denken over beleid of over zaken die van invloed zijn op uw 
woonomgeving. Er worden daarom regelmatig inloop- en informatie-bijeenkomsten georganiseerd. In de kalender hieronder 
kunt u lezen welke bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. U bent van harte welkom. 
 
Midzomerbijeenkomst 
• Wanneer: 7 juli, van 17.00 tot 19.00 uur. 
• Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. 
(Let op: aanmelden uiterlijk 4 juli via info@stichtsevecht.nl) 
 
Meer weten over deze bijeenkomst? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 
 

Bezoekadres: 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U bent welkom van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Voor Burgerzaken 
kunt u ook op woensdagavond terecht tot 20.00 uur. Gemeente Stichtse Vecht werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een 
afspraak maken via www.stichtsevecht.nl/afspraak of door te bellen naar 14 0346. 
 
 
Colofon: Dit is een wekelijkse uitgave van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. Teksten: gemeente 
Stichtse Vecht  
Vormgeving: Zita Advertising BV, Barendrecht  
Fotografie: gemeente Stichtse Vecht 
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