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Beste mevrouw Hoek, 
 
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 ontvangen subsidies van de provincie 2017-2019.  
 
Deze vragen zijn door medewerkers van verschillende teams beantwoord en door het 
subsidiebureau in bijgevoegd overzicht samengevat.  
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald in het overzicht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 



008/1 25-04-2019 Actualisatie archeologische beleidskaart  €   12.637,74 
008/2 11-09-2019 Inzet deskundigheid voor het project transformatie Planetenbaan  € 124.900,00 
008/3 14-05-2018 Opstellen lijst beeldbepalende gemeente Stichtse Vecht  €   10.000,00 
008/4 21-08-2018 Europees Erfgoedjaar Stichtse Vecht  €   10.000,00 
008/5 30-10-2018 Verbinder gebiedssamenwerking cultuur en toerisme Stichtse Vecht  €   10.000,00 
008/6 15-11-2018 Lokaal maatwerk 2018 mobiliteit  € 210.000,00 
008/7 17-05-2017 Lokaal maatwerk 2017 mobiliteit  € 208.000,00 
008/8 09-06-2017 Fietspad Safariweg  € 150.000,00 
008/9 06-12-2017 Impact traject Cultuurpact  €   10.000,00 

 

Deelvraag: 
008/1 

25-04-2019 Actualisatie archeologische beleidskaart € 12.637,74 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 Actualisatie archeologische beleidskaart 

In dit project hebben we de archeologische beleidskaart voor Stichtse Vecht geactualiseerd. Doel van de actualisatie is een werkbare 
archeologische beleidskaart, waarbij archeologische trefkansen inzichtelijk zijn en archeologische resten in voldoende mate 
beschermd worden. Deze actualisatie is nodig, omdat er op archeologie gebied nieuwe ontwikkelingen zijn en ook nieuwe 
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn ten opzichte van de oude kaart. Ook bestaat er vanuit de gemeente behoefte aan 
overzichtelijke regelgeving door het inperken van het op dit moment grote aantal beleidscategorieën. Wenselijk is bovendien dat de 
meest actuele verwachtingen in de bestemmingsplannen (toekomstig omgevingsplan) worden verankerd. De basis hiervoor is 
gelegd. De kaart is in concept gereed. Inn 2020 wordt de kaart voor inwoners ter inzage gelegd, zienswijzen worden verwerkt en hij 
wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 24.907 (incl. ambtelijke uren) 
Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 Zie antwoord 2 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 50% 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Het subsidiebudget van Provincie is volledig benut. 
Deelvraag: 
008/2 

11-09-2019 Inzet deskundigheid voor het project transformatie Planetenbaan € 124.900,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 



 In het kader van de “Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht 2017” heeft SV om 
ondersteuning in de vorm van een subsidie ter grootte van € 124.900,-  voor de inzet van deskundigheid voor het project 
“transformatie Planetenbaan” in 2019 en 2020 gevraagd. Dit bedrag is ook toegekend. 
De subsidie is voor afdekking van een deel van de plankosten voor transformatie Planetenbaan voor 2019 /2020. Dit betreft 
maximaal 50% van de totale plankosten die wij als gemeente maken. Onder het werkbudget vallen de volgende kosten:  

• Algemene projectleiding 
• Mobiliteit onderzoek 
• Uitwerken Financieel-technisch model 
• Stedenbouwkundige supervisie 
• Energievisie 

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 In 2019 en 2020 is hiervan 45.000 euro uitgegeven voor inhuur van de projectleider. Daarnaast is voor het mobiliteitsonderzoek, 

financieel technisch model en stedenbouwkundige supervisie 135.000 euro uitgegeven.  In totaal is dus 180.000 euro uitgegeven 
waarvan de helft gefinancierd wordt door de provincie, dus 90.000 euro. Het restant van de subsidie wordt in 2020 besteed.  

Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 De totale uitgave aan projectkosten in 2019 is 180.000 euro. Voor 2020 zijn deze kosten nog niet bekend. 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 Voor 2019 was dit 50% voor 2020 is dit nog niet bekend. 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Nvt voor 2019, nog niet bekend voor 2020. 
Deelvraag: 
008/3 

14-05-2018 Opstellen lijst beeldbepalende gemeente Stichtse Vecht € 10.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 Opstellen lijst beeldbepalende panden gemeente Stichtse Vecht 

In dit project stellen we een lijst op voor de beeldbepalende panden in de hele gemeente. Hierbij gaat het om panden die 
kenmerkend zijn voor het straatbeeld en door hun cultuurhistorische uitstraling of geschiedkundig belang van waarde zijn voor hun 
omgeving. Het doel is om panden te beschermen waarvan we niet willen dat ze zonder er zorgvuldig naar te kijken verloren 
gaan/gesloopt worden. Op dit moment hebben we ruim 700 panden geïnventariseerd en beschreven. Het vervolg op de 
inventarisatie is dat we de bescherming van de panden (of een selectie) vastleggen in de bestemmingsplannen (toekomstig 
omgevingsplan) of een select aantal op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. In 2020 zal het besluit over de vervolgaanpak 
genomen worden.  

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 40.889,- 
Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 Zie antwoord 2 



Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 25% 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Het subsidiebudget van Provincie is volledig benut. 
Deelvraag: 
008/4 

21-08-2018 Europees Erfgoedjaar Stichtse Vecht € 10.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 Europees Erfgoedjaar Stichtse Vecht 

In 2018 was het Europees Erfgoedjaar waaraan de gemeente heeft meegedaan. Het doel was om het culturele en toeristische profiel 
van Stichtse Vecht te versterken door aandacht te genereren voor het erfgoed in Stichtse Vecht en het zichtbaar te laten zijn.  

• Elke maand stond een ander thema centraal. Dit thema was in Stichtse Vecht te ontdekken met fietstochten met gids, 
lezingen en steeds een nieuwe wisselexpositie van archeologische vondsten uit de Vecht in het Vechtstreekmuseum. Ook 
kreeg het thema iedere maand de aandacht in de lokale media.  

• Archeologiefestival: Op zondag 14 oktober 2018 was het park van Goudestein het toneel voor het Archeologiefestival van 
Stichtse Vecht: met kraampjes met oude ambachten, re-enactors , activiteiten voor kinderen etc.. Inwoners en bezoekers 
werden letterlijk teruggenomen in de tijd. Hiermee werd ook aangehaakt bij de Nationale Archeologiedagen. Het festival trok 
circa… bezoekers. 

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 19.620 (incl. ambtelijke uren) 
Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 Zie antwoord 2 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 50% 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Het subsidiebudget van Provincie is volledig benut. 
Deelvraag: 
008/5 

30-10-2018 Verbinder gebiedssamenwerking cultuur en toerisme Stichtse Vecht € 10.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 Doelstelling en te bereiken resultaat uit de subsidieaanvraag naar Provincie in 2018: 

“ Ondernemers, cultuurorganisaties en gemeente Stichtse Vecht hebben de gezamenlijke wens om de ‘return on investment’ te 
bevorderen van het kwaliteitstoerisme in Stichtse Vecht. In een intentieverklaring is dit uitgewerkt. Het doel is om de 
intentieverklaring uit te voeren en een gezamenlijk actieplan op te stellen. Vanaf de start worden al direct de eerste acties opgepakt. 
Iedere partij levert hierbij een bijdrage vanuit zijn rol en ervaart de kwalitatieve impuls: versterking cultuur, toerisme en economie. De 



samenwerking willen we met inzet van gespecialiseerde kennis uitvoeren.” Het project heeft geresulteerd in ‘ Het Kompas 
Kwaliteitstoerisme’  en is een bouwsteen voor de nieuwe integrale visie Toerisme en Recreatie (oplevering 2020). 

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 31.200 ex BTW begroot 
Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 € 30.270,66 ex BTW  
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 33% 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Het subsidiebudget van Provincie is volledig benut. De aanvullende kosten zijn gedekt uit algemeen budget Programma Economie.  
Deelvraag: 
008/6 

15-11-2018 Lokaal maatwerk 2018 mobiliteit € 210.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 In 2018 heeft de provincie een bedrag van € 210.000 toegezegd voor projecten “Lokaal Maatwerk. In 2018 is hiervan € 105.000 

uitgegeven aan projecten “maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid”, “aanleg schoolzones” en “Diverse maatregelen ter 
verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers”. In 2020 zal het overige bedrag van € 105.000 worden besteed aan projecten die 
zijn beschikt in bovengenoemde subsidie. 

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 300.000,- waren de begrote kosten.  
Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 € 105.000. 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 De toegekende subsidie bedraagt 70% van de totaal gemaakte kosten. 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Bij de subsidies “Lokaal maatwerk 2018” zal bij een onderbesteding de hoogte van de subsidie naar beneden worden bijgesteld. 

Over het bedrag bij vraag 2 is 70% in het opvolgende jaar gesubsidieerd. 
Deelvraag: 
008/7 

17-05-2017 Lokaal maatwerk 2017 mobiliteit € 208.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 In 2017 is een bedrag van € 208.000 beschikt voor projecten “Lokaal Maatwerk 2017”. Dit betrof projecten als  “maatregelen ten 

behoeve van de verkeersveiligheid”, “aanleg schoolzones” en “Diverse maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor 
fietsers”. 

Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 335.000 waarvan subsidiabel € 297.000 



Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 € 265.000 waarvan € 257.000 subsidiabel. 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 De toegekende subsidie bedraagt 68% van de totaal gemaakte kosten. 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Het restant is komen te vervallen omdat er in 2017 niet genoeg tijd was om nog meer projecten uit te voeren of omdat er geen 

projecten waren die aan de voorwaarden van deze subsidie voldeden. Bij de subsidies “Lokaal maatwerk 2017” zal bij een 
onderbesteding de hoogte van de subsidie naar beneden worden bijgesteld. Over het bedrag bij vraag 2 is 70% in het opvolgende 
jaar gesubsidieerd. 

Deelvraag: 
008/8 

09-06-2017 Fietspad Safariweg € 150.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 Voor het aanleggen van het fietspad langs de Safariweg is een bedrag van € 150.000 beschikt. Hiervoor is uitstel aangevraagd bij 

Provincie. Deze aanvraag is in verwerking bij de Provincie. Het project zal worden uitgevoerd in 2020. 
Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 Dit project moet nog worden uitgevoerd. De totale kosten zijn hierdoor nog niet aan te geven. Op dit moment staat de investering 

gepland op € 300.000. Dit is overeenkomstig de investeringsplanning van de programmabegroting. Naar verwachting wordt dit in 
2020 uitgevoerd. 

Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 Zie antwoord bij vraag 2. 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 Dit is 50% van de totaal opgenomen investering. 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Bij onderbesteding zal de hoogte van het subsidiebedrag naar rato worden aangepast. 
Deelvraag: 
008/9 

06-12-2017 Impact traject Cultuurpact € 10.000,00 

Vraag 1 Kunt u per ontvangen subsidie een korte toelichting geven op het project? 
 Het project is een gezamenlijk proces van de gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht in het kader van het afgesloten 

Cultuurpact 2017-2019. Het had als doel om de recreatief-toeristische kansen van de rijke cultuurhistorische Vechtstreek te 
verkennen en te vergroten. Het proces was gericht op het koppelen van belangen en het leggen van verbindingen tussen partijen in 
het gebied en gezamenlijk activiteiten en projecten te formuleren die bijdragen aan het versterken van de kwaliteiten. Het project 
heeft geresulteerd in een concept intentieovereenkomst met partijen uit het veld en een vervolgtraject. Dit is de verbinder 
gebiedssamenwerking en ‘Het Kompas Kwaliteitstoerisme’  (zie andere provinciale subsidie). De ervaringen en resultaten uit deze 
trajecten nemen we mee in de nieuwe integrale visie Toerisme en Recreatie. Deze visie is in ontwikkeling (jaar 2020). 



Vraag 2 Kunt u aangeven hoe hoog de totale kosten waren per project? 
 € 20.000 (incl. ambtelijke uren) 
Vraag 3 Wat waren de werkelijke kosten per project? 
 Zie antwoord 2 

 
Vraag 4 Welk aandeel in % van de totale kosten werd gedekt door de provinciale subsidie? 
 50% 
Vraag 5 Wat is met een eventuele onderbesteding op het project gedaan? 
 Het subsidiebudget van Provincie is volledig benut.  
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