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Beste heer Van Liempdt, 
 
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 College notulen Versnelling afvalscheidingsstation. Voor de overzichtelijkheid worden de door u 
gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1  
Welke versnelling bedoeld het college? 
 
Antwoord 1  
Het college heeft bij de rondvraag in de vergadering van het college op 21 januari 2020 de wens 
uitgesproken voor versnelling van de realisatie van het nieuwe afvalscheidingsstation en hiermee 
expliciet aandacht gevraagd binnen de ambtelijke organisatie voor de voortgang in dit dossier. 
 
Vraag 2  
Er zou, gelet op de tekst van het cwp al een plan en tijdslijn klaar moeten liggen. Dan komt de 
uitspraak om te onderzoeken of er een versnelling mogelijk is wel een beetje vreemd over, immers er 
een plan is dan zou je vrijwel direct het antwoord weten of die mogelijkheid er is. Ligt er een plan en 
tijdslijn? 
 
Antwoord 2  
Op hoofdlijnen ziet de voorlopige planning voor besluitvorming er als volgt uit:  
2020 Q1: voorstel aan college voor potentiële locaties (collegebesluit) 
2020 Q2: voorleggen aan commissie Fysiek Domein om te bespreken in een vertrouwelijke 

vergadering of de commissieleden de voorgestelde zoekrichtingen ondersteunen. Na afloop 
hiervan voor de voorkeurslocaties de gesprekken opstarten en de mogelijkheden voor deze 
locaties verder verkennen 

2020 Q3/4: voorstel aan college over voorgestelde locaties en op basis van nader onderzoek advies 
voor één locatie 

2021 Q1: besluit raad over voorkeurslocatie en vaststellen programma van eisen voor nieuw 
afvalscheidingsstation 

2021 Q3: raadsbesluit aankoop locatie en vaststellen krediet voor realisatie afvalscheidingsstation  
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Van verdere versnelling kan op dit moment geen sprake zijn omdat er sprake is van onvoldoende 
capaciteit om dit op adequate wijze op te pakken. 
 
Vraag 3  
Gaat deze periode de opening van het nieuwe afvalscheidingsstation wel plaats vinden? 
 
Antwoord 3  
De verwachting is niet dat de opening van het nieuwe afvalscheidingsstation nog in deze 
collegeperiode zal plaatsvinden. De inzet zal gericht zijn op finale besluitvorming in de raad binnen 
deze collegeperiode.  
 
Vraag 4  
Graag ontvangen wij z.s.m. een overzicht van de bestuurlijke acties en voortgang aangaande het 
afvalscheidingsstation 
 
Antwoord 4  
Hieronder geven wij chronologisch aan wat er in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in dit 
dossier. Deze lijst is niet compleet maar schetst op hoofdlijnen wat er aan bestuurlijke acties en 
voortgang heeft plaatsgevonden. 
2011                          In CWP 2011 – 2014 opgenomen dat het college werk wil maken van het 

reduceren van afvalstromen en het bevorderen van afvalscheiding en zich wil 
oriënteren op de mogelijkheid van het vernieuwen dan wel optimaliseren van de 
gemeentelijke afvalscheidingsstations 

3 juli 2012                 Besluit gemeenteraad om afvalscheidingsstation Kockengen onder te brengen bij 
Verhoef Recycling (Portengensebrug) 

9 oktober 2012          Bespreking rapport van adviesbureau Grontmij Nederland B.V.  
“Haalbaarheidsstudie Afvalscheidingsstations gemeente Stichtse Vecht” met 
oplegnotitie in de werksessie ter consultatie voor een richtinggevende uitspraak  

2 maart 2013             Werkbezoek gemeenteraad aan afvalscheidingsstation Maarssen en 
afvalscheidingsstation Veenendaal 

12 maart 2013           Bespreking vervolgnotitie Afvalscheidingsstations Stichtse Vecht in de 
werksessie 

 2014 In het Raadsprogramma Samen Verder 2014 – 2018 staat opgenomen dat de 
gemeenteraad in discussie zal gaan over de keuze rondom 
afvalscheidingsstations 

 21 april 2015 Themabespreking afvalscheidingsstations in collegevergadering 
 13 december 2016 (ambtelijke) Presentatie Toekomst afvalscheidingsstations Stichtse Vecht in 

(informatieve) commissievergadering Fysiek Domein 
 20 mei 2017 Raadsexcursie naar milieustraat gemeente Woerden  
 12 september 2017 Commissievergadering Fysiek Domein (peiling afvalscheidingsstation en 

werfactiviteiten Stichtse Vecht) 
 2018 In CWP 2018 – 2022 is de ambitie uitgesproken om in deze raadsperiode (2018 – 

2022) een besluit te nemen –en uiteindelijk de raad– over de locatie van het 
nieuwe afvalscheidingsstation 

 9 oktober 2018 Commissievergadering Fysiek Domein (bespreken uitgangspunten en 
randvoorwaarden) 

 20 november 2018 Vaststelling uitgangspunten en randvoorwaarden door de gemeenteraad   
 24 september 2019 Op verzoek gemeenteraad ambtelijke presentatie over overall thema Afval in 

commissie Fysiek Domein 
September 2019 Opstellen beoordelingskader potentiele locaties 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 


