blauw: activiteit loopt door groen: afgerond

rood: gestopt

1e monitor
2e monitor
3e monitor november
september 2015 - april april - november 2016
2016- juli 2017
2016
Nr/Prioriteit*
1*

Harde as activiteitenoverzicht

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

4e monitor
juli 2017 - februari
2018

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

Het resultaat van het onderzoek wordt in het
derde kwartaal opgeleverd. Lopende het
onderzoek blijkt dat de behoefte aan
samenwerking er is. Voor een georganiseerde
vorm als Parkmanagement of BIZ lijkt het nog
te vroeg.

Drie bedrijventerreinen (Portengense Brug,
Angstelkade, Maarssenbroek) verhogen hun
organisatiegraad. Portengense Brug wil het
terrein toekomstbestendig maken. Dat is de
uitkomst van het advies van de OSV n.a.v. het
parkmanagement onderzoek. OSV draagt zorg
voor goede communicatie en stimuleert
ondernemers van andere bedrijventerreinen
hun organisatiegraad ook te verhogen. Vanuit
het programma wordt het vervolg bij de drie
terreinen ondersteund

Uitkomsten worden meegenomen in branding
bedrijventerreinen en parkmanagement. Met
name op oudere BT hebben ondernemers
behoefte aan samenwerking met gemeente,
zie ook onder nr 1

Dit project is afgerond, de resultaten worden
meegenomen in project 1. 'stimuleren en
activeren van collectieve samenwerking op
bedrijventerreinen'.

Stimuleren en faciliteren van collectieve samenwerking op de
belangrijkste werklocaties via een procesaanpak.
Toelichting:
Vanuit de samenwerking per bedrijventerrein (mogelijk het
Parkmanagement) wordt de behoefte tot revitalisering of
andersoortige gezamenlijke activiteiten in kaart gebracht. Dit kunnen
activiteiten zijn op het gebied van gezamenlijke inkoop van energie,
beveiliging, vuilophaaldiensten, onderhoudswerkzaamheden of
groeninrichting, etc.

Opzetten van (kwartiermakerschap van)
parkmanagement en het doen van onderzoek
naar de organisatie van de samenwerking op en
tussen bedrijventerreinen.

2*

Stimuleren en faciliteren van upgrading bedrijventerreinen.
Toelichting: het ontwikkelen en doorlopen van een procesaanpak
waarbij met betrokkenen gewerkt wordt aan het verbeteren van het
functioneren en de uitstraling van de bedrijvenlocaties.

Onderzoek naar de kwaliteiten en de
Onderzoek is gereed. Wordt gedeeld met
economische positie van de bedrijventerreinen provincie, U10 en ondernemers. Uitkomsten
(Economsiche Effect Rapportage)
worden meegenomen in branding
bedrijventerreinen en parkmanagement

3a*

Transformeren van kantoren (waaronder Planetenbaan) naar andere Opstellen kansenkaart Planetenbaan
functies, zodat het kantorenaabod beperkt wordt en de
kantorenleegstand krimpt.

Kansenkaart Planetenbaan gereed. Met de
concept kansenkaart wordt een
gesprekronde gedaan met potentiele
investeerders. Daarna gaat een eventueel
aangepaste versie naar het college

In juni 2017 is het eerste naar woningen
getransformeerde kantoorpand Planetenbaan
geopend. Kantoorpand van de RaBo
Breukelen is getransformeerd naar een HEMA
en in juni geopend. Rabo kantoor Maarssen
wordt getransformeerd naar woningen.
Kantoorpand Straatweg 66 wordt
getransformeerd naar hotel. Kantoor
Nieuwersluis wordt Hotel de Kampioen.

Door vaststelling van bestemmingsplan
Haagstede is 25.000 m2 plancapaciteit uit de
markt gehaald. De bedoeling is dat op deze
locatie woningbouw wordt gerealisseerd.
Daarnaast zijn een aantal eerste plannen
ingediend om op de Planetenbaan kantoren te
transformeren. In totaal kunnen dit 500
woningen worden die hier gerealiseerd gaan
worden. Bij Bisonspoor is een sloopmelding
verleend voor de sloop van een kantoortoren
van 6000 m2. sloop staat gepland voor begin
2018. Rabo kantoor Maarssen wordt
getransformeerd naar woningen.

3b*

Opstellen en uitvoeren van een kantorennota
Toelichting: Vaststellen kantorennota (College)
hierin wordt bepaald hoe de gemeente met alle segmenten binnen de
kantorenmarkt wil omgaan en welke maatregelen daar uit
voortvloeien.
Ontwikkeling van een hoogwaardig OV knooppunt voor het
Doorlopend proces, er wordt ingespeeld op
Stationsgebied van Breukelen.
initiaitieven uit de markt
Toelichting: Insteek is dat een vliegwiel wordt gecreeerd voor
verbetering van de omliggende bedrijventerreinen

Vaststellen kantorennota (College)

Vaststellen kantorennota gereed (College)

zie eerdere monitor

Extra uitbreiding P+R Breukelen met 80
parkeerplaatsen in 2017.

Extra uitbreiding P+R Breukelen met 80-100
Bouw bedrijfsverzamelgebouw bij station is
parkeerplaatsen in 2017. Oplevering eind 2017 gestart. Van der Valk heeft plannen voor
uitbreiding met oa een congrescentrum. De
extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Deze
ontwikkelingen dragen bij aan de ontwikkeling
van het gebied, maar niet conform de insteek
van hoogwaardigheid zoals in de nota Hof van
Breukelen onderdeel Stationsgebied is
verwoord.

4*

Er is gekozen voor een
uitvoerende/opdrachtgevende rol van de
OSV dmv subsidie voor kwartiermaken
parkmanagement. Loopt door in 2017

oranje: knelpunt

De nieuwe vormen van samenwerking leiden
o.a. naar een nieuwe vorm van
opdrachtgeverschap en -nemerschap. Dit levert
een zoektocht op naar de invulling van nieuwe
rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Ondernemers en gemeente trekken hier samen
in op.

5*

Uitwerking van mogelijkheden en kansen voor huisvesting eIn Q3 vindt een eerste oriëntatie plaats
commerce.
Toelichting:
concreet maken hoe Stichtse Vecht kan profiteren van groei in deze
sector en zelf daaardoor groei in werkgelegenheid kan realiseren.

Is verwerkt in de retailnota. In Q3 is gestart Is verwerkt in de retailnota.
met een verdere oriëntatie

Onder voorwaarden zijn e-commerce
bedrijven welkom op onze bedrijventerreinen.
Dit betreft niet bedrijven met een pick-up
service. De recente provinciale retailnota
formuleert eenzelfde beleid voor e-commerce
op bedrijventerreinen als het gemeentelijk
beleid.

6

Onderzoeken van de mogelijkheden om bij de locatie Breukelerwaard start 2017
een hoogwaaridge invulling te realiseren.
Toelichting: Breukelerwaard is het meest compentatieve bedrijvenpark
wat de gemeente heeft. Het is zaak de laatste kavels in te vullen met
hoogwaardige bedrijven. Hierbij moet gewaakt worden dat het geen
auto boulevard wordt

start 2017

Er is gestart met het opstellen van een
toekomstverkenning

De toekomstverkenning is eind 2017 afgerond
en wordt voor besluitvorming voorgelegd

7

Uitwerken van kansen en mogelijkheden voor versterken van de
zorgeconomie in Stichtse Vecht
Toelichting:
bepalen van de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van
zorglocaties langs de Vecht en stimuleren van profiel van Stichtse
Vecht als pilotlocatie voor innovatieve zorgprojecten.

start 2017

In Q4 wordt gestart met een eerste
orientatie

In Q3 wordt gestart met een verkenning, ism
het beleidsterrein zorg en vastgoedmarkt

zie eerdere monitor

8a

Monitoren van vraag en aanbod naar bedrijvenlocaties om vroegtijdig
tekorten of overschotten aan locaties aan te zien komen en hier op te
anticiperen d.m.v. het faciliteren van ontwikkeling, herontwikkeling
of transformatie.

De keuze is gemaakt om hier geen applicatie
zie eerdere monitor
voor aan te schaffen. Actuele monitoring is
derhalve niet mogelijk. Het aanbod wordt
jaarlijks in kaart gebracht door o.a. de provincie
en locatus. De vraag is bekend bij
bedrijfsmakelaars en Funda. Gegevens tegen
betaling beschikbaar

zie eerdere monitor

De jaarlijkse opgaaf via de provincie en
Locatus is niet compleet en is een
momentopname. De gemeente Utrecht heeft
een tool via het bureau Jones, die steeds een
actueel overzicht geeft. Via Invest Utrecht
wordt aan de provincie gevraagd of deze tool
provinciebreed gemaakt kan worden en voor
alle gemeenten beschikbaar.

8b

Aanschaf van applicatie met beschikbare bedrijfspanden en –kavels.
Toelichting: Verwerven van cruciaal inzicht in functioneren van lokale
vastgoedmarkt als onderbouwing van beleid dmv aanschaf van
applicatie met beschikbare bedrijfspanden en –kavels.

De op de markt zijnde applicatie is onderzocht.

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

Op basis van dit onderzoek is besloten de
applicatie niet aan te schaffen omdat de
toegevoegde waarde te gering was ten opzichte
van de start investering en de
onderhoudskosten.

9

Ontwikkelen gerichte brandingsboodschap voor werklocaties en
Relatie met city marketing en afhankelijk van
kernen.
uitkomst van dit traject
Toelichting: Profilering van Stichtse Vecht voor bedrijven en instanties.

Op basis van de economsiche
effecttrapportage wordt bekeken of de
werklocaties de branding boodschap
verbeterd kan worden.

Op basis van de economsiche
Zie nr 4 Overkoepelend gebiedsmarketing
effecttrapportage en traject gebiedsmarketing gemeente
wordt bekeken of de werklocaties de branding
boodschap verbeterd kan worden.

10

Ontwikkelen voorzieningen stationsgebied /OV Maarssen relatie met relatie met ontwikkeling Bisonspoor. Hierbij
ontwikkeling Bisonspoor.
Toelichting: worden plannen gemaakt voor P+R terrein bij
Hierbij worden plannen gemaakt voor P+R terrein bij station Maarssen. station Maarssen

Uitbreiding P+R Maarssen met 80
parkeerplaatsen in 2017.

Uitbreiding P+R Maarssen met 80 tot 100
parkeerplaatsen in 2017 (eerst tijdelijk in p2)

11

Deelname aan beurzen, ondernemersbijeenkomsten.
Toelichting: het creëren van mogelijkheden om de economische
brandingboodschap gericht op werklocaties en kernen te uiten.

Dit vindt doorlopend plaats, thematisch en
incidenteel.

In juni is deelgenomen aan Provada

Ondernemers hebben behoefte aan vervolg
van de Dag van de Ondernemer. Deze is in
voorbereiding voor november 2017

12

Opstellen en uitvoeren een omgevingsvisie
Toelichting:
hierin wordt in kaart gebracht waar de economisch gewenste
ontwikkelingen en economische dynamiek ruimtelijk mogelijk zijn en
waar in te zetten op behoud en ontwikkeling en aanwezige
kwaliteiten.

Opstellen bestuursopdracht

Bestuursopdracht is vastgesteld

Er is een impactanalyse en ambitiebepaling in De impactanalyse en ambitiebepaling is
voorbereiding
gereed. De pilot efgoed als onderlegger voor
de omgevingsvisie Stichtse Vecht is gestart en
in uitvoering. Sichtse Vecht is met deze opzet
een van de twee pilot gemeenten in
Nederland.

13 nieuw vanaf
2017

Deelname in regionaal verband aan Zomerondernemer
start 2017
Toelichting: Zomerondernemer biedt in de zomervakantie begeleiding
aan jongeren met het uitwerken van hun bedrijfsconcept. Deelname in
regioverband met de U10.

Duidelijkheid of er met andere U10
gemeenten deelgenomen wordt aan
Zomerondernemer

De 1e editie van de Zomerondermemer is
Er is een succesvolle 1e editie van de
gestart met 25 deelnemers uit Stichtse Vecht Zomerondernemer georganiseerd met
en Utrecht en wordt afgelsloten op Nyenrode deelnemers vanuit Stichtse Vecht en Utrecht.
De afsluiting vond plaats op Nyenrode.

P+R wordt niet in de parkeergarage
Bisonspoor gerealiseerd. Gekeken wordt naar
mogelijkheden voor een aparte garage bij het
station
Deelname aan beurzen en
ondernemersbijeenkomsten vindt doorlopend
plaats door de accountmanagers. Op 17
december hebben EZ en I&A samen een
goedbezochte Dag van de Ondernemer
georganiseerd

Nr/Prioriteit*

Kernen activiteitenoverzicht

Toelichting Mijlpaal

Toelichting Mijlpaal
Nyenrode heeft in opdracht van de
gemeente een rapport geschreven over
decentrale retail
o De retailvisie van de gemeente Stichtse
Vecht is gereed

Toelichting Mijlpaal

Toelichting Mijlpaal

1a*

Versterken kernen en centrumgebieden.: Maarssen-Dorp,
maarssenbroek, Breukelen centrum (Hazeslinger).
Opstellen
gemeente breed detailhandelskader.
Toelichting: Het met
betrokkenen doorlopen van een proces voor het behoud van de
aantrekkelijkheid van de belangrijkste centrumgebieden, waaronder
het formuleren van een concrete detailhandelsaanpak gebaseerd op
een detailhandelsvisie per kern.

o Nyenrode heeft in opdracht van de gemeente
een rapport geschreven over decentrale retail
o De retailvisie van de gemeente Stichtse Vecht
is gereed

Nyenrode heeft in opdracht van de gemeente zie eerdere monitor
een rapport geschreven over decentrale retail
o De retailvisie van de gemeente Stichtse
Vecht is vastgesteld

1b*

Versterken kernen en centrumgebieden.: Maarssen-Dorp,
Maarssenbroek, Breukelen centrum (Hazeslinger).
Vaststellen
visie en profiel per gebied, opstellen SWOT.

Voor de kernen Maarssenbroek, Maarssenzie eerdere monitor
Dorp, Breukelen en Loenen is een dorpsvisie
beschikbaar inclusief SWOT. Voor het
winkelgebied van Maarssen-dorp wordt het
profiel verder uitgewerkt
Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met
winkeliers, oa in de thematour van het
programma en in Maarssen Dorp
o In Maarssen Dorp wordt invulling gegeven ism
oa de Rabobank aan het concept van De Nieuwe
Winkelstraat
De
stuurgroep maakt -al dan niet m.b.v. externe
begeleiding-definitieve keuze voor gewenste
profiel.

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

1c*

Versterken kernen en centrumgebieden.: Maarssen-Dorp,
Maarssenbroek, Breukelen centrum (Hazeslinger).
Maatregelen
treffen.

In Maarssen-dorp maakt de stuurgroep een Plan
van Aanpak/BIZ-plan.
o In Maarssen Dorp wordt invulling gegeven ism
oa de Rabobank aan het concept van De Nieuwe
Winkelstraat.
Deze mijlpaal
geldt alleen voor Maarssen-dorp. Als zij in 2017
een BIZ regeling willen hebben, moeten de
gewenste maatregelen bekend zijn en liefst
enkele quick-wins uitgevoerd zijn.

Deze mijlpaal geldt alleen voor Maarssendorp. Als zij in 2017 een BIZ regeling willen
hebben, moeten de gewenste maatregelen
bekend zijn en liefst enkele quick-wins
uitgevoerd zijn. Met winkeliersvereniging
Breukelen wordt de BIZ verkend

Er is een proefpeiling geweest voor de
winkeliers van Maarssen-Dorp met een
meerderheid voor het starten van een
Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ wordt
voorbereid en een definitieve draagvlakmeting
volgt. De Winkeliers in Breukelen centrum
bereiden een infomrale draagvlak meting voor
een BIZ voor

Actieplan BIZ Maarssen Dorp is gereed en
besluitvorming is rond. De officiele
draagvlakmeting heeft plaatsgevonden begin
2018. De uitkomst is dat de BIZ Maarssen Dorp
gestart gaat worden. In Breukelen centrum is
de winkeliersvereniging gestart met schrijven
van een actieplan.• Er worden plannen
gemaakt voor de Hazeslinger in Breukelen,
met o.a. uitbreiding van de Aldi

1 ca
Nieuw apart
opgenomen vanaf
2017

Herontwikkeling Bisonspoor
Toelichting: Is topdossier. In Maarssenbroek is de eigenaar van
winkelcentrum Bisonspoor bezig met een plan voor herontwikkeling,
waaronder kantoren, winkels, parkeren en openbare ruimte. Met de
herontwikkeling worden kantoormeters uit de makrt genomen

Vaststellen ambitiedocument

Het ambitiedocument is vastgesteld en er is
een stedenbouwkundig plan. Er wordt een
samenwerkingsovereenkomst voorbereid en
onderhandelingen over de financiele bijdrage
van gemeente en ontwikkelaar starten

Er is een samenwerkingsovereenkomst
getekend tussen de gemeente en de
ontwikkelaar. In januari 2018 is er gestart met
het eerste projectdeel van Bisonspoor2020,
een nieuwe parkeergarage van vijf lagen met
ongeveer 1.100 parkeerplaatsen. Het
stedenbouwkundig kader voor de architectuur
en het beeldkwaliteitplan voor de openbare
ruimte voor het hele gebied rondom het
winkelcentrum Bisonspoor is vastgeteld door
de raad.

1d nieuw

Uitvoeren koopstromenonderzoek
Toelichting:
Provincie voert het onderzoek uit voor SV met toevoeging Loenen

oplevering onderzoek

Het onderzoek is opgeleverd

zie eerdere monitor

2

Faciliteren aanwezige detailhandelsvoorzieningen overige kernen
Toelichting: Dit is een doorlopende activiteit. Als er een initiatief
vanuit de markt komt, zullen wij waar mogelijk faciliteren

Geen mijlpaal van toepassing.

Geen mijlpaal van toepassing.

Loenen: terassen zijn uitgebreid. Jumbo is
Geen nieuwe mijlpalen van toepassing;
uitgebreid. Nieuwe bloemewinkel is gevestigd. doorlopend proces.

3

Opstellen/uitvoeren beleid standplaatsen/ambulante handel
Toelichting: waardoor voor alle partijen duidelijk wordt onder welke
voorwaarden standplaatsen kunnen worden ingenomen en waarbij
het uitgangspunt is dat ambulante handel zoveel mogelijk
complemanetair aan reguliere handel dient te zijn

Vertraagd

Vertraagd, geen prioriteit

3e kwartaal start beleidsvorming

Het project is gestart en er vindt participatie
plaats

4

Opstellen/uitvoeren horeca beleid
Toelichting: Opstellen van een nieuw beleidskader Horeca waardoor
samenhang van horeca en anders sectoren wordt verstevigd, er
nieuwe ondernemerskansen ontstaan en administratieve lasten voor
deze bedrijfstak worden beperkt.

5 afgevoerd vanaf Opzetten “Eerlijke Winkelroute” (digitaal) Stichtse Vecht
2017
6 afgevoerd vanaf Onderzoek naar behoefte streek- en/of biologische markt
2017

Nr/Prioriteit*

Zachte as, activiteitenoverzicht

Pva is in concept gereed

Oplevering in 2017. Er wordt eerst een
marktscan uitgevoerd

Vaststelling horecanota in derde kwartaal

Het College heeft akkoord gegeven op de
horecanota. Vervolgstap is besluitvorming in
de raad 2018.

het initiatief vanuit Maarssen-dorp is geen
vervolg gegeven
het initiatief vanuit Maarssen Dorp is geen
vervolg gegeven. Er zijn meerdere winkels met
streekproducten.

het initiatief vanuit Maarssen-dorp is geen
vervolg gegeven
het initiatief vanuit Maarssen Dorp is geen
vervolg gegeven. Er zijn meerdere winkels
met streekproducten.

afgevoerd

zie eerdere monitor

afgevoerd

zie eerdere monitor

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

1*

Faciliteren en stimuleren van arrangementen en evenementen binnen Memo aantrekken bekende
de kaders van een passend evenementenprogramma
evenementen/festivals, passend bij onze
gemeente, bijeenkomst organiseren voor
ondernemers om gezamenlijk tot
arrangementen te komen.

2*

Stimuleren toeristische productontwikkeling door ondernemers

Er is een bijeenkomst georganiseerd voor
ondernemers om gezamenlijk tot nieuwe
productontwikkeling te komen. Doorlopende
activiteit

3a*

Verbeteren van de informatievoorziening van het cultuurhistorisch
aanbod
Toelichting: het
stimuleren van hergebruik van het cultureel erfgoed met passende
functies.

Doorlopende activiteit,
er zijn
nog geen concrete doelen geformuleerd

3b* niet meer
opnemen

Opstellen en uitvoeren beleid cultureel erfgoed, gericht op behoud en Wordt opgestart na vaststellen
ontwikkeling van het erfgoed
cultuurhistorische waardenkaart

3c

Opstellen beleid buitenplaatsen met aandacht voor behoud en
ontwikkeling, economische dragers en promotie van de
buitenplaatsen
Steunen nominatie voor aanwijzing nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW) UNESCO

In Q2 wordt de nota geagendeerd in het college In Q4 wordt de nota geagendeerd in het
college

Er is een concept opgesteld. Wordt onderdeel De uitvoering van het cultuurpact is gestart,
uitwerking van het ondertekende cultuurpact zie nr 24 cultuurpact

doorlopend proces

doorlopend proces

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben
ingestemd met het opgestelde
nominatiedossier voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Hiermee is de Nieuwe Hollandse
Waterlinie weer een stap dichter bij de
UNESCO-Werelderfgoedstatus.

In samenwerking met de provincie is er een
plan van aanpak opgesteld voor de
beleidsmatige en organisatorische inbedding
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen
de gemeentelijke organisatie

4

Ondersteunen van festivals en andere culturele initiatieven zoals
hotspotdagen via cultuurfonds Stichtse Vecht
Toelichting: cultuurfonds SV krijgt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage
van ongeveer € 95.000 voor ondersteuning culturele initiatieven

In 2015 zijn er 25 culturele initiatieven
ondersteund

In de eerste van helft 2016 is het aantal
aanvragen vergelijkbaar met 2015. Met
regelmaat is er publiciteit.

Het aantal aanvragen blijft stabiel. Er is een
nieuwe ambasadeur voor het cultuurfonds
gestart. Er is een evaluatie van het
cultuurfonds opgesteld. Besluitvorming over
de evaluatie volgt in het najaar 2017

Door vertraging evaluatie Prins Bernhard
Cultuurfonds wordt aan het college
voorgesteld om nog een jaar verder te gaan
met de pilot. Er zijn door de nieuwe
ambassadeur aanvullende donateursgelden
geworven. in 2017 zijn 34 initiatieven
gehonoreerd.

5

Verkennen van de mogelijkheden voor het vestigen van een
dependance van het Rijksmuseum in Stichtse Vecht

on hold, in afwachting van de ontwikkelingen
museale/culturele functie op Doornburgh.

6a*

Verbeteren recreatief voorzieningenniveau: Realiseren ligplaatsen
Toelichting: is onderdeel van het project ontwikkeling
ligplaatsenbeleid

Contact leggen met de gemeente Amsterdam en on hold, in afwachting van de
startbijeenkomst intern. Vertraagd
ontwikkelingen museale functie op
Doornburg.
Afronding tweede fase ontwikkeling
hangt samen met de uitvoering van het
ligplaatsenbeleid
ligplaatsenbeleid (zie nr 6f)

overhandiging procesplan museale functie
Doornburgh aan wethouders vond plaats
begin 2018
Hangt samen met de uitvoering van het
ligplaatsenbeleid (zie nr 6f). Het voorontwerp
bestemmingsplan De Vecht creert nieuwe
functies en mogelijkheden voor ligplaatsen en
het gebruik hiervan door bewoners, bezoekers
en bedrijven.

3d

Februari bijeenkomst geweest om
Vervolg hangt af van uitkomst traject
samenwerking tussen ondernemers te
gebiedsmarketing (zie nr 70)
stimuleren. Voorstel voor aanpak
stimuleren evenementen wordt uitgewerkt
Instemming aanpak stimuleren
evenementen

Toelichting mijlpaal

Op basis van de waardenkaart wordt
informatiemateriaal door het RBT
ontwikkeld. In november vindt het
buitenplaatssymposium van Platform
Utrechtse Buitenplaatsen in Stichtse Vecht
plaats

Vervolg hangt af van uitkomst traject
gebiedsmarketing (zie nr 70). Desalniettemin
vinden diverse (ook nieuwe) evenementen
plaats. In oktober 2017 is er een uitvoerend
evenementenbeleid vastgesteld.

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met
ondernemers(platform) om gezamenlijk tot
nieuwe productontwikkeling te komen.
Doorlopende activiteit.

Uitkomst platform: ondernemers zien kansen
voor een gezamenlijk evenement
(bijvoorbeeld het opzetten van Zakelijk
Toerisme) en zijn dit aan het uitwerken.

In Maarssen-Dorp is een bordenwandeling
geopend. Een bordenwandeling in Loenen
wordt geopend in het derde kwartaal. Er is een
uitgave/boekje in voorbereiding voortvloeiend
uit de ambitienota cultuur

Informatievoorziening is versterkt, onder meer
door opening bordenwandelingen in Vreeland,
Maarssen en Loenen en uitgave
informatiebrochure recreatie en toerisme.
Stichtse Vecht gaat in 2018 deelnemen aan
het Europees jaar van het erfgoed.

Wordt opgestart na vaststellen
Wordt onderdeel van omgevingsvisie en
cultuurhistorische waardenkaart. start 2017 onderdeel uitwerking cultuurpact

hangt samen met de uitvoering van het
ligplaatsenbeleid (zie nr 6f)

zie nr 12 Omgevingswet Harde As

6b*

Verbeteren recreatief voorzieningenniveau: Realiseren van sanitaire
voorzieningen en water- en elektrapunten
Toelichting: is onderdeel van het project ontwikkeling
ligplaatsenbeleid
Verbeterplan ligplaatsen

Sanitare voorzieningen realiseren in het
Vechtstreekmuseum.

6c*

Verbeteren voorzieningenniveau: Realiseren camperplaatsen.
Toelichting: Onderdeel van het ontwikkelen van TOP's: waar mogelijk
realiseren we ook camperplaatsen.

Mogelijkheid onderzoeken voor camperplaatsen Mogelijkheid onderzoeken voor
Mogelijkheid onderzoeken voor
bij de TOP Vreeland en TOP Maarsseveen.
camperplaatsen bij de TOP Vreeland en TOP camperplaatsen bij oa TOPs
Maarsseveen.

6d*

Verbeteren voorzieningenniveau:
Mogelijkheid onderzoeken voor fietsverhuur
Meer fietsverhuurpunten realiseren
Toelichting: Top Vreeland en TOP Maarsseveen
Onderdeel van het ontwikkelen van TOP's en informatiepunten: waar
mogelijk combineren we deze met fietsverhuurpunten.

Bij de TOP Breukelen kan gebruik worden
gemaakt van de OV-fietsen + huurfietsen
Van der Valk-hotel.

6e*

Verbeteren voorzieningenniveau: Voor de kern Vreeland wordt een
Vaststelling bestemmingsplan in raad, waarna
haven gerealiseerd voor 60 aanlegplaatsen voor de recreatieve vaart. aanleg start. De ligplaatsen zijn bedoeld voor
aanwonenden en gedeetelijk zijn het vrije
aanlegplaatsen

Bestemmingsplan is vastgesteld. De
initiafnemer van de haven wil (vooralsnog)
geen passantenplekken realiseren

6f*

Verbeteren voorzieningenniveau: Opstellen en uitvoeren
ligplaatsenbeleid

Vaststelling ligplaatsenbeleid (College);

Vaststelling concept ligplaatsenbeleid
Er is een ontwerpbestemmingsplan gereed
(College); Definitieve vaststelling volgt in de voor besluitvorming om ter inzage te leggen.
eerste helft van 2017.
Deelbeleid wordt voorbereid

6g

Verbeteren voorzieningenniveau: Verruimen van de
gebruiksmogelijkheden van het fietsveer Nigtevecht – Nederhorst
Den Berg, door het uitbreiden van de vaartijden
Toelichting:
hiermee verbeteren van de toeristische fiets- en wandelverbinding
tussen Stichtse Vecht en Wijdemeren.

geen ontwikkelingen

geen ontwikkelingen

7

Versterken Vechtstreekmuseum:
Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden watersportfaciliteiten in
combinatie met faciliteiten voor Vechtstreekmuseum
Fysiek uitbreiden Vechtstreekmuseum met daarbij behorende
vergunningen

8

Vergroten verblijfscapaciteit
Toelichting: stimuleren functieverbreding buitenplaatsen en ander
cultuurhistorisch erfgoed, onderzoek naar de mogelijkheden om
verblijfsrecreatie mogelijk te maken op recreatieterreinen.

9 afgevoerd

Doorontwikkelen van het recreatieterrein Maarsseveense Plassen
Toelichting: moderniseren van het terrein, uitbreiden van de
exploitatiemogelijkheden en verblijfsmogelijkheden. Regie ligt bij
Recratieschap Stichtse Groenlanden, maar in 2016 wordt er gestart
met het moderniseren van het zuidplein.

6bb
nieuw vanaf 2016

- Opening Vechtstreekmuseum voor
zomerseizoen incl. douches en toiletgroep
- watersport

Sanitare voorzieningen gerealiseerd in het
Vechtstreekmuseum.

sanitare voorzieningen gerealiseerd in het
Vechtstreekmuseum. Sanitair Weersluis en
Loenen in voorbereiding

Sanitair Weersluis en Loenen in voorbereiding
in overleg met het Plassenschap

Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In
Q4 is het verbeterplan gereed

Het verbeterplan is uitgevoerd.

Aanvullend zijn de stroomvoorzieningen voor
aanlegplaatsen Maarssen-Dorp verdubbeld.
Hierdoor wordt ook het elektrisch varen
gestimuleerd.
Op diverse plekken zijn camperplaatsen
beschikbaar, oa bij campings. Aanvullende
plekken in de openbare ruimte blijken niet
beschikbaar. Knelpunt is concurrentie met
ondernemers welke hebben geinvesteerd in
camperplaatsen. Daarnaast geeft het ook
problemen in openbaar gebied. Er volgt een
afsluitend memo.

Nog geen concrete mijlpalen. Wel zijn er
vekennende gesprekken gepland met
aanbieders van elektrische huurfietsen.

De aanleg is gestart, alleen voor
woningeigenaren.

zie eerdere monitor

De inzageperiode aangaande het
voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels
gesloten. Er zijn 107 inspraakreacties
binnengekomen. Het proces ter behandeling
van deze reacties is opgestart. De
voorbereiding van het deelbeleid vereist
intensief overleg met het Waterschap en de
Provincie en dit traject wordt gelijktijdig
opgepakt.

Er is lokale bemensing gevonden voor het
Er is contact opgenomen met gemeente
fietsveer. Dit heeft niet geleid tot verruiming Wijdemeren voor verruimen vaartijden. Nog
vaartijden. Actie verruiming is wel nodig als de geen duidelijkheid over.
fietsbrug Nigtevecht open is

opening douches en toiletgroep watersport zie eerdere monitor
heeft plaatsgevonden. Er is structureel extra
subsidie beschikbaar van €25.000 per jaar,
startend in 2018, voor het versterken van
het museum.

zie eerdere monitor

Concrete doelen moeten nog gesteld worden

Concrete doelen moeten nog gesteld
worden

Amsterdam wil mogelijkheden onderzoeken
om hotels naar de regio te verplaatsen.
Daarnaast is een aanvraag in behandeling voor
een hotel op de locatie Vijverhof.

Er zijn gesprekken gevoerd met de
kwartiermaker voor regionale spreiding van
hotels vanuit Amsterdam. Dit heeft nog niet
geleid tot een concrete ontwikkeling. Er is een
vergunning verleend voor De Kampioen om
weer terug te bregen naar onder meer
hotelfunctie. Er is een aanvraag ingediend
voor realiseren van een nieuwe camping aan
de Proostdijweg.

Start project modernisering zuid-plein
Maarsseveense Plassen en verbreding
recreatieve functie,

Regie ligt bij Recratieschap Stichtse
Groenlanden, voorstel is daarom om deze
actie uit het stoplichtenmodel te
verwijderen.

afgevoerd

afgevoerd

10

Verbeteren van het recreatieterrein Bosdijk
Toelichting:
uitbreiden faciliteiten voor recreanten, onderzoeken van de
mogelijkheden voor kleinschalig verblijfstoerisme. Regie ligt bij
Plassenschap, maar er ligt een plan voor het verbreden van de
recreatieve functie van de Bosdijk.

Peilnotitie naar het college en de
raadscommissie

Vertraagd door andere ontwikkelingen rond
de recreatieschappen. Peilnotitie gaat in Q4
alsnog naar het college en de
raadscommissie

Er is een peilnotitie voor het toevoegen van
zie eerdere monitor
een recreatieve functie aan het
recreatieterrein in de commissie besproken. Er
is geen draagvak voor deze functie.

11*

Ontwikkelen van Toeristische Overstappunten

Opening TOP Maarsseveen en Vreeland

TOP Vreeland in voorbereiding. TOP
Maarsseveen wordt meegenomen bij
herinrichting toegang Maarsseveense
Plassen en is naar verwachting gereed
voorjaar 2017 .

TOP Vreeland in voorbereiding. Voortgang is
afhankelijk van draagvlak van de Dorpsraad.
TOP Maarsseveen: de TOP-zuil is geplaatst in
juli 2017. Hierop volgt de herinrichting
toegang Maarsseveense Plassen

12*

Uitvoering project Oostelijke Vechtplassen
Toelichting: Afronding eerste fase Toekomstvisie
Ontwikkelen Gebiedsakkoord, Deelplan Kievitsbuuren en starten met Kievitsbuurten
Proef legakkers. Stichtse Vecht heeft slechts gedeeltelijk de regie in dit
regionale samenwerkingsproject.

1e mijlpaal wordt eind september behaald: In juni hebben de bestuurders de intentie
afronding eerste fase Toekomstvisie
uitgeproken om eind 2017 tot formele
Kievitsbuurten
ondertekening van het gebiedsakkoord over te
gaan. Via de Voorjaarnota 2018 is er voor tien
jaar een bedrag van 150k jaarlijks
gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma.
De proef met legakkers is voor 50% gereed.

Op 6 december 2017 hebben de bestuurders
van de 21 deelnemende partijen het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
getekend. Via de programmabegroting 2018 is
er voor tien jaar een bedrag van 150k jaarlijks
gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma.
Voor het deelproject Kievitsbuurten is een
toekomstvisie opgesteld, deze wordt in het
eerste kwartaal van 2018 afgerond. Voor het
deelproject ‘van dorpslint naar
recreatieboulevard’ op de Scheendijk is een
plan van aanpak vastgesteld in het college. De
proef met legakkers is voor 75% gereed. De
eerste proef is geslaagd. De tweede proef, in
de Zuidelijke Kievitsbuurten, is in oktober 2017
van start gegaan.

13

Onderzoeken realisatie van Bedrijven Investerings Zone(s) (BIZ) in het Vorig jaar is een verkennend onderzoek
Buitengebied (gericht op ondernemers in de toeristische sector)
afgerond, nu moeten er vervolgacties worden
benoemd. Nog geen concrete mijlpalen.

Nog geen concrete mijlpalen, vertraagd

Dit project beoogt een verkenning van de
haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe
BIZ die integrale doelen dient op het vlak van
recreatie, natuur en mogelijk erfgoed. In het
project Oostelijke Vechtplassen is een
verkenning naar een BIZ opgenomen

Geen voortgang ten opzichte van het derde
kwartaal. Provincie Utrecht is trekker.
Dit project beoogt een verkenning van de
haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe
BIZ die integrale doelen dient op het vlak van
recreatie, natuur en mogelijk erfgoed

14*

Aansluiten bij Amsterdam Bezoeken Holland Zien en
productontwikkeling gericht op de ABHZ-markt verbeteren.

Er loopt een onderzoek naar het vervolg van
AHBZ. Verdere aansluiting van Stichtse Vecht
is daarvan afhankelijk. Tegelijkertijd neemt
Stichtse Vecht deel aan het onderzoek van de
regiostrategie internationaal toerisme regio
Utrecht waarvan in het voierde kwartaal de
uitkomsten verwacht worden

Verdere aansluiting van Stichtse Vecht wordt
door ABHZ/ Amsterdam Marketing pas
geadviseerd als de infra en
product/programma voor internationale
toersit op orde is. Stichtse Vecht neemt deel
aan het regiostrategie (inter)nationaal
toerisme Utrecht, een plan van aanpak voor
de volgende jaren volgt Q1 2018.

vervallen

vervallen

15* vervallen,
Opstellen promotie- en marketingplan (gebiedspromotie) en
wordt onderdeel versterken beeldmerk Stichtse Vecht
nr 4
overkoepelend
gebiedsmarketing

16

16b nieuw vanaf
2017

Advies aan college over aansluiting bij ABHZ.
Daarnaast neemt Stichtse Vecht deel aan de
opstart van een soortgelijk project in de regio
Utrecht

Nog geen concrete mijlpalen. Nut en noodzaak
van een marketingplan hangt af van reikwijdte
citymarketingplan en ontwikkelingen RBT Gooi
en Vecht.

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart
Toelichting: Toelichting: Inzicht in aanwezige waarden is een basis voor
beleidsformulering voor behoud en ontwikkeling van het cultureel
erfgoed.
Actualiseren lijst beeldbepalende panden nav Cultuurhistorische
waardenkaart

Nog geen concrete mijlpalen.

Top Maarsseveen is juli 2017 geopend. Voor
TOP Vreeland is de verkenning naar ontwerp
afgerond. N.a.v. de verkenning zijn gesprekken
met de dorpsraad over draagvlak en
vervolgtraject.

Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart De cultuurhistorische waardenkaart is door de zie eerdere monitor
raad vastgesteld

wordt opgestart tweede helft 2017

De aanbesteding is afgerond en de lijst wordt
opgesteld

17

Doorontwikkelen promotiemateriaal

18*

Stichtse Vecht is opgenomen in de havengids

Doel is om eind februari een nieuwe tab
recreatie & cultuur toe te voegen aan de
gemeentelijke website. In samenwerking met
Toerisme Gooi & Vecht wordt er gewerkt aan
een 3d-virtuele beleving van toeristische
trekkers aan en om de Vecht.

Realiseren drie tot zes VVV informatiepunten
Toelichting: Derde VVV-punt geopend in Fort Maarsseveen, In juli zijn de VVV-punten in het
Fysieke verspreiding van VVV-punten over de gemeente Stichtse Vecht april/mei opening VVV-punt
Vechtstreekmuseum en Vreeland geopend.
Vechtstreekmuseum
Het VVV-punten in Loenen is in
voorbereiding
Verbeteren fysieke en digitale informatiestructuur
Toelichting: Realisatie digitale zuil Station Maarssen
Realisatie digitale informatie zuil Station
recreatieve - en toeristische informatievoorziening via fysieke VVVMaarssen en Breukelen
punten en digitale zuilen en via VVV Stichtse Vecht

Het 6e VVV-punt in Loenen is geopend.
Onderzocht of het realiseren van een extra
VVV punt mogelijk is

realisatie vvv-punt in Kockengen vooralsnog
niet mogelijk. Toerisme Gooi en Vecht geeft
aan dat hier geen bezoekers voor zijn.

Digitale zuil is niet haalbaar. Een alternatief
wordt onderzocht

wifi op stations Maarssen en Breukelen is niet
mogelijk. Informatieborden in nabijheid van
stations is niet mogelijk.

20

Versterken positie Regionaal Bureau voor Toerisme in Stichtse Vecht
en het verhogen van het aantal aangesloten ondernemers.
Toelichting: Mogelijkheden vergroten voor beinvloeden jaarplan RBT
en maatregelen vergroten bekendheid RBT in SV.

Aansluiting portefeuillehoudersoverleg
Toerisme G&V + nieuwe
samenwerkingstructuur ontwikkelen tussen
gemeenten en RBT.

nnb

De regio Gooi & Vecht inclusief Stichtse Vecht
(participant in het Regionaal bureau voor
toerisme) sturen op dit moment een
organisatieverandering aan. Het is de
bedoeling dat het bureau zich omvormt tot
een marketingorganisatie die gaat werken
vanuit het vraag-aanbod principe. Gezien de
bewegingen in de regio aangaande recreatie &
toerisme wordt deze ontwikkeling nauw
gevolgd. Toerisme Gooi & Vecht (voorheen
RBT) is ook één van de 10
marketingorganisaties die samenwerken voor
de regiostrategie internationaal toerisme regio
Utrecht.

21 nieuw vanaf
2017

Analyse wegwijzer: MoMo-proof zijn van de gemeente
(Modernisering Monumentenzorg)

start 2017

2017 vaststellen

2017 memo vaststellen

De wegwijzer biedt een goed overzicht van
waar de gemeente staat. Er wordt bij nader
inzien geen aparte memo vastgesteld.

22 nieuw vanaf
2017

Actualiseren archeologische waarden- en beleidsadvieskaart

start 2017

Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart De archeologische waardenkaart is in concept De ontwerpkaart heeft ter inzage gelegen. Er
gereed. Vaststelling begin 2018
wordt nog een flinke verbeterslag gemaakt.
Vaststelling wordt verwacht in het 2e kwartaal
van 2018.

23 nieuw vanaf
2017

Discussienota cultuur
Toelichting:
als voorloper van een nieuwe cultuurnota wordt een discussienota
opgesteld. Toezegging aan raad

start 2017

Agendering discussienota in commissie

24 nieuw vanaf
2017

Uitvoering Cultuurpact
Toelichting: start 2017
opstellen actieagenda voor het benutten en beleving Vechtstreek

19

doorlopende actie

o.a. nieuwe meertalige website en nieuwe
toeristische folders en regionaal tijdschrigt
door RBT

In mei 2017 is met een peilnota de
ambitienota cultuur besproken in de
commissie

De ambitienota cultuur is opgevolgd door een
memo wat de ambities financieel betekeken.
In voorbereiding; 1e kwartaal 2018 wordt dit
voorgelegd. Een uitgave van een boekje over
de historie van Stichtse Vecht is in
voorbereiding.

eind 2017 gereed

Is in uitvoering, traject loopt door in 2018

nr/Prioriteit*

Overkoepelend activiteitenoverzicht

VERBINDEN & PROFILEREN

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

Toelichting mijlpaal

1*

Faciliteren van bijeenkomsten voor ondernemers en starters zodat zij Doorlopend proces. Op verschillende thema's
met elkaar kennis kunnen delen, netwerken, innoveren en meer
zijn goed bezochte bijeenkomsten voor en met
business genereren
ondernemers georganiseerd

In het najaar wordt de eerste rode
loperbijeenkomst georganiseerd voor
nieuwe ondernmers

In het najaar wordt de dag/week van de
ondernemer georganiseerd als vervolg op de
rode loperdag in 2016

Op 17 november hebben team EZ en I&A
samen een goedbezochte Dag van de
Ondernemer georganiseerd, als thema inkoop
en aanbesteding. Daarnaast zijn bij
beleidstrajecten voor specifieke doelgroepen
ondernemers bijeenkomsten georganiseerd,
bijvoorbeeld bij het horeca- en
standplaatsenbeleid

2*

Versterken van het accountmanagement (o.a.
Doorlopend proces in team EZ met oa
bedrijfscontactfunctionaris) richting bedrijven als aanspreekpunt
ontwikkelen concept rode loper
voor ondernemers door het verbeteren van interne samenwerking en
interne positionering

memo opgesteld over werkwzijze van
Vanwege ziekte zijn tijdelijk minder
accountmanager en team EZ en aanpak rode bedrijfsbezoeken afgelegd in de eerste
loper
maanden 2017. Per 2018 wordt het team EZ
uitgebreid met een extra accountmanager

Op 1 januari 2018 is een extra
accountmanager gestart. Door de (eerdere)
uitbreiding van het team met
projectmedewerkers is het
accoutmanagement ook versterkt omdat deze
medewerkers vanuit de projecten met
ondernemers samenwerken danwel contact
hebben.
Er is per
begin 2018 een klantvolgsysteem in gebruik
genomen.
Ambassadeurs uit de gemeentelijke
organisatie hebben enkele honderden
bedrijven op bedrijventerreinen en
winkelcentra bezocht om ondernemers
persoonlijk uit te nodigen voor deelname aan
de ondernemerspeiling.

3*

Versterken banden met Universiteit Nyenrode.

Doorlopend proces. In het najaar van 2015 in
een intentieovereenkomst opgesteld tussen
Nyenrode en de gemeente om de banden te
versterken

Doorlopend proces, van uiteenlopende
Doorlopend proces van uiteenlopende
initaitieven, oa PRES-bijeenkomst op
initiatieven, op economisch gebied, cultuur,
Nijenrode, onderzoek detailhandel door
arbeidsmarkt etc
Nijenrode, contact over renovatie oranjerie,
go-bikes

De twee colleges hebben de banden weer
aangehaald. Energiescan is door de gemeente
aangeboden aan Nyenrode. Op erfgoed en
cultuur is er een goede samenwerking. Jonge
ambtenarendag 2018 van de gemeente is in
voorbereiding, vindt plaats op Nyenrode

4*

Opstellen beleid citymarketing voor de hele gemeente

Er wordt een peilnotitie voor de commissie
voorbereid

27 september collegesessie voor go/no go
moment

Er ligt een uitkomst van de eerste fase van het
onderzoek naar gebiedsmarketing. Na de
zomer volgen expertsessies. Naar aanleiding
van de uitkomst wordt bepaald of en welk
vervolg er komt

De Verkenning is gereed. Debat met
marktpartijen over draagvlak, urgentie en
kansen is september gehouden. Q1/2 2018
komt een focus op de quick wins. De strategie
dient verder te worden uitgewerkt, hiervoor
wordt een overdrachtsmemo voor het nieuwe
college opgesteld

5

Het toegankelijk maken in de praktijk van het nieuwe inkoop- en
aanbestedingsbeleid t.a.v. lokale ondernemers.

OSV heeft een plan met offerte voor het
opzetten van een een databank ingediend.
Stichtse Vecht heeft aangegeven dit te willen
faciliteren door het verstrekken van een
éénmalige bijdrage.

Dit moet nog afgerond worden

Onlangs heeft de OSV aangegeven dat dit toch Bij de Dag van de Ondernemer (zie nr 1
geen prioriteit heeft
Overkoepelend) in november 2017 stond het
thema inkoop en aanbesteding centraal. Als
vervolg wordt er in samenwerking tussen de
gemeente, ondernemers en Negomatrix, onze
aanbestedingstool, een plan uitgewerkt om de
bedrijvenlijst in Negomatrix aan te vullen met
lokale ondernemers.

6

Regio: Versterken positie Stichtse Vecht binnen EBU, U10, Expat
Center, Invest Utrecht

Deelname in regioverband aan de opstart
(kwartiermaker) Utrecht Bezoeken Holland Zien,
• Intentieovereenkomst samenwerking
internationale acquisitie regio Utrecht, •
Ondertekening van het convenant voor
structurele samenwerking tussen gemeenten,
EBU en U10
• Opstellen en afsluiten U10 regionaal
convenant kantoren
• Evaluatie en actualisatie U10 regionaal
convenant bedrijventerreinen

Doorlopend proces
Deelname in regioverband aan de opstart
(kwartiermaker) regiostrategie Utrecht, •
opstellen regionale detailhandelsafspraken
detailhandel U10; bij glasvezel is Stichtse
Vecht met Vianen trekker in regio

Doorlopend proces
"regiostrategie internationaal toerisme
Utrecht is opgestart. Ruimtelijk economische
koers is met uitvoeringsagenda opgesteld. De
aansluiting op het regionale expatcentrum is
in voorbereiding. Er is een convenant
detailhandel in voorbereiding. In Maarssen is
de aftrap geweest bij Fujitsu voor de
handelsmissie van Invest Utrecht naar China.
Deelname aan de feestweek van de techniek is
in voorbereiding.

Het regionale convenant detailhandel is
opgesteld en er is door 9 colleges ingestemd.
Begin 2018 volgt ondertekening . Vanwege
prioriteitstelling is er geen voortgang van de
aansluiting op het regionale expatcentrum.
Feestweek van de techniek heeft
plaatsgevonden met deelname van lokaal
onderwijs uit Stichtse Vecht. In provinciaal
verband vindt de vraaginventarisatie naar snel
internet plaats. Er is (ook lokaal) grote
interesse. Daarnaast wordt er provinciaal
samengewerkt in de regiostrategie
internationaal toerisme regio Utrecht.

7

"De ondernmemende burger", stimuleren en faciliteren
ondernemerschap in het Sociaal Domein
Toelichting: Het gaat om een doorlopende ontwikkeling waarbij het
niet de gemeente is die de mijlpalen bepaalt. Wel zetten wij in onze
interventies in op het ontwikkelen van een duurzame
samenredzaamheid in wijken en kernen.

Doorlopend proces. Voor het sociaal domein is
‘zelfredzaamheid’ (of: ‘samenredzaamheid’) een
kernbegrip, en daar hoort bij het stimuleren van
eigen initiatief van inwoners om de onderlinge
ondersteuning te organiseren. Dat dragen we
voor de drie transities al sinds 2012 breed uit.
Ook de gebiedsregisseurs van Wijken & Kernen
stimuleren een dergelijk sociaal
ondernemerschap. In het gemeentelijk
Subsidieprogramma is per 2016 voorzien in
stimuleringsbudgetten om dergelijk
inwonersinititiatief van een startimpuls te
voorzien. In de tweede helft 2015 is dit ook
gebeurd vanuit het budget 'preventie sociaal
domein / versterken voorveld'. Zo heeft
bijvoorbeeld het burgerinitiatief 'Omzien naar
elkaar in Nigtevecht' in 2015 een bescheiden
startsubsidie gehad uit dat budget. Halverwege
2016 is met steun van de gemeente The
Challenge gestart, een vernieuwende vorm van
samenwerken in de wijken Zebraspoor en
Spechtenkamp in Maarssenbroek om
inwonersinitiatief m.b.t. wonen-welzijn-zorg te
stimuleren. En vanuit Wijken & Kernen wordt
opnieuw een impuls gegeven aan de zelfsturing
van de kleine kernen.

Doorlopend proces. Het gaat om een
Doorlopend proces.
doorlopende ontwikkeling waarbij het niet
de gemeente is die de mijlpalen bepaalt.
Wel zetten wij in onze interventies in op het
ontwikkelen van een duurzame
samenredzaamheid in wijken en kernen. Er
lopen diverse initiatieven in Loenen
(coöperatieve vereniging ’t Kampje Plus),
Nieuwer ter Aa (coöperatie Ons Genoegen),
Nigtevecht (Omzien naar elkaar) en
Vreeland (nav 750 jaar) met ieder hun eigen
dynamiek en maatwerk voor de rol van de
gemeente. Ook wordt steeds meer gebruik
gemaakt van de organisatiekracht van
nieuwe sociale media (koppelen vraag &
aanbod op buurtniveau via Facebook en
Whatsappgroepen).

De afgelopen jaren is in Loenen een
vergelijkbaar initiatief tot wasdom gekomen,
in zorgcentrum ’t Kampje. De voormalige
centrale zaal wordt geëxploiteerd door de
coöperatieve vereniging ’t Kampje Plus, met
een startsubsidie van de gemeente, met de
bedoeling dat deze coöperatie over twee jaar
op eigen benen kan functioneren. De
afgelopen jaren heeft een (experimentele)
ontwikkeling naar meer en versterkte wijk- of
dorpsgerichte coöperatievorming
(bijvoorbeeld via het Right to Challenge) niet
plaats gevonden. Er zijn vooralsnog geen
commerciële ondernemingen voortgekomen
uit deze in eerste instantie prijswaardige
informele initiatieven.

Initiatieven zijn vaak regionaal van aard.
o Kernpunten voor dit thema zijn
pragmatisch en integraal werken, korte
communicatielijnen, overzicht van
initiatieven in Stichtse Vecht creëren en
vervolgens daar waar mogelijk faciliteren
van die initiatieven ten behoeve van de
ondernemersbelangen en
participatieverplichtingen

Ondernemers willen dit stroperig verlopende
thema even laten rusten. om dit thema verder
te ontwikkelen. Dit thema is van de U10 bij de
EBU ondergebracht en wordt daar uitgevoerd
onder de Human Capital Agenda. Deze brengt
de kloof in kaart die bestaat tussen
onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in
de regio.

Het platform is niet opgericht. In
overeenstemming met de
ondernemersvereniging is de prioriteit
vervallen.

Eind 2016 zijn er 884 extra banen gerealiseerd
in de regio. Daarmee is het streefaantal van
1145 niet gehaald. Het aantal personen in het
doelgroepregister is met 26% afgenomen tot
7924. De daling komt vnl. door de
herbeoordeling Wajong (- 3100). Vanuit de
doelgroep Participatiewet is er juist een
stijging met 427.
Het aantal werkende personen in de
doelgroep is gestegen met 7% tot 2750.

De Utrechtse Werktafel heeft een
toekomstagenda vastgesteld met drie
actielijnen:
1. Versterken werkgeversservicepunt middels
strakkere coördinatie,
2. Verbinding arbeidsmarkt met het
onderwijsveld faciliteren ,
3. Extra inzet banenafspraak (vanwege het
achterblijven op de streefcijfers, landelijk
beeld) o.a. middels een regionaal
kenniscentrum..
Deze actielijnen zijn inmiddels gestart.

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS
8*

Oprichten van een structureel platform voor vertegenwoordigers uit
de sectoren onderwijs, overheid en bedrijfsleven om gezamenlijk
kwesties op de arbeidsmarkt aan te pakken en op te lossen. Kan
uitgroeien tot bredere economische denktank voor gemeente.

Een eerste inventarisatie van knelpunten op de
arbeidsmarkt in Stichtse Vecht heeft in het
najaar van 2015 plaatsgevonden in
samenwerking met de ondernemers,
ondernemers en onderwijs hebben gezamenlijk
overleg gevoerd. Het thema wordt nog verder
in kaart gebracht en is stroperig. Waar mogelijk
faciliteren we initiatieven ten behoeve van de
ondernemersbelangenen.

9

Samenwerken in regionaal werkbedrijf “Utrechtse werktafel”.
Toelichting: de Utrechtse Werktafel gaat de uitvoeringsorganisatie
inrichten in 2016. Duurzame samenwerking tussen (regionale)
overheid, bedrijfsleven en UWV voor inpassen van mensen met een
beperking op de arbeidsmarkt (vanuit oa Participatiewet). Dit is een
regionaal proces waarin Stichtse Vecht participeert.

In 2015 en 2016 moeten er in Utrecht Midden
1145 plaatsingen ingevolge de baanafspraak
gerealiseerd zijn. Eind december 2015 waren er
565 plaatsingen (UWV) en vanuit een
pilotproject van de gemeenten 14 plaatsingen
en 9 proefplaatsingen.
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Uitvoeren (regionaal) actieplan jeugdwerkloosheid
Toelichting:
dit is een continu proces, waarin het team sociale zaken een
contactpersoon heeft. Speerpunten: jongeren beter kwalificeren voor
de arbeidsmarkt, kwetsbare jongeren begeleiden naar werk, jongeren
fit houden voor werk.

Er zijn subsidies beschikbaar gesteld voor
Het actieplan is geactualiseerd tot 1e half
werkgevers om te stimuleren dat zij een jongere jaar 2017
in dienst nemen. In 2015 zijn 15 initiatieven
gesubsidieerd. Ook zijn 178 jongeren naar
betaald werk bemiddeld en 22 naar een BBLplaats. 10 hiervan komen uit Stichtse Vecht. 45
werkgevers hebben gebruik gemaakt van een
instrument als startersbonus of
leermeestervoucher. 4 daarvan uit Stichtse
Vecht.
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Begeleiden van ondernemers met financiële problemen via "Over
Rood".
Toelichting: Hiermee
kan in een vroeg stadium geholpen worden om problemen aan te
pakken.

Ondernemers worden begeleid bij het
In het najaar van 2016 vindt een evaluatie Het programma wordt in 2017 voortgezet.
voortzetten van een gezonde bedrijfsvoering of plaats. Positieve resultaten tot nu toe. Actie:
worden geholpen bij be"eindiging van de
in programma opnemen voor 2017
onderneming
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Schuldhulpverlening aan ondernemers
Toelichting: doorlopend proces
ondernemers kunnen voor schuldhulpverlening terecht bij het
zelfstandigenloket in Utrecht waarbij wordt onderzocht of een beroep
gedaan kan worden op het Bbz of gespecialiseerde
schuldhulpverlening voor zelfstandigen via Menzing en partners
noodzakelijk is.
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doorlopend proces

Het actieplan JWL wordt voortgezet met ESF
subsidie tot 1 jan. 2018. Nadruk ligt op
kwetsbare jongeren. Speerpunten zijn
Jobhunting en arbeidsontwikkeling (5
initiatieven)

Na 1 januari 2018 wordt het actieplan
uitgaande van genoemde speerpunten
voortgezet met reguliere financiering vanuit
de gemeenten i.p.v. ESF.

Over Rood wordt voortgezet in 2018. De
resultaten zijn nog steeds positief. Er maken
wat minder ondernemers nu gebruik van.

doorlopend proces

doorlopend proces

Aanpakken laaggeletterdheid in bedrijfsleven
Toelichting: Doel aantal taalvragers bij Taalpunt in 2015 was Er is een plan van aanpak opgesteld om de
De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op alle lagen van de
50; daadwerkelijk aantal actieve taalvragers 67. deelname te laten toenemen tot 100 in
samenleving in Stichtse Vecht. Zowel werkenden als niet-werkenden
2017
kunnen aanspraak maken op het aanbod van scholing en begeleiding
om hun vaardigheden te verbeteren en daarmee ook hun
participatiemogelijkheden te verhogen.
Daarnaast is van belang om bewustheid te creëren over
laaggeletterdheid en de problematiek die hier vaak mee samenhangt.
Verschillende maatschappelijke partners (o.a. bibliotheek, Welzijn SV)
werken – waar mogelijk – samen met private organisaties om deze
doelen te kunnen verwezenlijken.

Het plan van aanpak verloopt volgens
verwachting; er zijn geen belemmeringen die
verhinderen dat het gestelde doel wordt
behaald.

In 2017 hebben ongeveer 130 inwoners
deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod
in Stichtse Vecht. Daarmee overstijgt het
deelnemersaantal het doel van het eerdere
plan van aanpak.
Het huidige aanbod wordt vanaf 2018
gecontinueerd en waar nodig aangevuld voor
zowel werkenden als niet-werkenden.
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Ontwikkelen nieuwe opleidingen door plaatselijk onderwijs

Het Broeckland college is gestart met de
nieuwe opleiding Bouw en interieur en
daarnaast met het profiel “Produceren,
Installeren en Energie Rientjes Mavo is
begonnen met de gemengde leerweg
“diensten en producten”,

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor
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Verbinden van daarvoor in aanmerking komende projecten van de
doorlopend proces, Organisatie van een
Human Capital agenda (groen, gezond, slim) van de Economic Board inspiratiedag techniek voor het PO onderwijs .
Utrecht met lokale initiatieven in Stichtse Vecht
Toelichting: Het gaat hier om belang om leerlingen af te leveren op de
arbeidsmarkt waarvan de vaardigheden en kwalificaties van leerlingen
aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt in de toekomst (creatief,
probleemoplossend, flexibel, kritisch). Een van de acties om die
kwalificaties te ontwikkelen is de leergang Wetenschap en techniek
opnemen in de scholen voor primair onderwijs.

Doorlopend proces. Er wordt een bijscholing
techniek aangeboden aan docenten Primair
Onderwijs. In Q4 vindt vanuit de regio de
week "feest van de techniek"" plaats met
mogelijkheid deelname vanuit Stichtse
Vecht

doorlopend proces. Er loopt een tweedaagse
voor leerkrachten in het primair onderwijs om
wetenschap en techniek in te voeren in het
onderwijs. We hopen dat hieruit een netwerk
ontstaat van leerkrachten en scholen die
wetenschap en techniek op de kaart zetten.
Er zijn al een aantal scholen actief bezig met
een programma Wetenschap en Techniek. In
Q4 vindt vanuit de regio de week "feest van de
techniek"" plaats met mogelijkheid deelname
van het broeckland College en Rientjes Mavo.

We willen het netwerk van lokale PO scholen
verder faciliteren, oa met behulp van het
Milieu Educatie Centrum. LEA besluit om
kennis en lespakketten uit te wisselen via het
MEC. In het Voortgezet Onderwijs hebben het
Broeckland College en de Rientjes MAVO
deelgenomen aan de feestweek van de
techniek.

zi
Het Broeckland college start in het derde
kwartaal met de nieuwe opleiding Bouw en
interieur. Het Nifterlake is al eerder gestart met
een Technasium.

REGELGEVING & PRO-ACTIEVE OVERHEID

16*

Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers door
gemeentelijke overheid.
Toelichting:
Inrichten en aansturen van gemeentelijke organisatie zodat
economische kansen kunnen worden benut. O.a. via Multidisciplinaire
toetsing en advisering op complexe aanvragen en het aanbieden van
een adviesgesprek voorafgaand aan de aanvraag.

Verbeteren Dienstverlening is een doorlopend
proces. In Q3 moet er wel een
Verbeteringsvoorstel met concrete maatregelen
ter besluitvorming aan het college voorgelegd
worden. Zomer 2015 is een Ondernemerspeiling
uitgevoerd. Najaar 2015 zijn resultaten
gepresenteerd tijdens bijeenkomst aan een
ondernemerspanel en zijn
verbeteringsvoorstellen geïnventariseerd. Er is
een klantreis uitgevoerd over het
vergunningverleningstraject als onderdeel van
het vernbeterplan.

Doorlopend proces. Er is een
Er vindt in het najaar opnieuw een
verbeteringsvoorstel met concrete
ondernemerspeiling plaats
maatregelen ter besluitvorming aan het
college voorgelegd. De verbeteringen
worden opgepakt in de verschillende teams

Verbeteren Dienstverlening is een doorlopend
proces. Waardering ondernemers voor de
overheidsprocessen laat de wensen over. De
uitkomsten van de tweejaarlijkse
Ondernemerspeiling naar de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening zijn bekend. De
gemeente Stichtse Vecht scoort over het
algemeen beter dan twee jaar geleden. De
algemene waardering voor de gemeentelijke
dienstverlening is van een 5,8 naar een 6,4
gestegen. Ondernemers hebben met name
meer waardering voor de
vergunningverlening, de communicatie en
voorlichting, de samenwerking, de
bereikbaarheid van de bedrijfslocatie, het
contact met de gemeente en het
ondernemingsklimaat. Maar er zijn ook zaken
waar men minder waardering voor heeft dan
twee jaar geleden, het gaat met name om de
staat van de openbare ruimte, de veiligheid,
de persoonlijke dienstverlening (empathie) en
de inspanningen om regelgeving te
vereenvoudigen.
Met deze score valt de gemeente Stichtse
Vecht binnen het gemiddelde, landelijke cijfer.
Er wordt landelijk niet of nauwelijks boven een
6,5 gescoord. Maar wij zullen onze
dienstverlening uiteraard verder verbeteren
aan de hand van deze uitkomsten.

17*

Uitvoeren van het Actieplan “Goed geregeld” voor het verminderen Definitief advies Sira over dereguleren 15
van administratieve lasten voor initiatiefnemers en meer ruimte
veelgebruikte producten plus
bieden voor (economische) initiatieven uit de samenleving.
implementatieplan.
Toelichting: Ambitie van de raad om te werken aan minder regeldruk
en snellere procedures, onder meer om de administratieve lasten voor
ondernemers te verlagen

Definitief advies Sira over dereguleren in
eerste instantie 8 veelgebruikte producten
plus implementatieplan. Wordt
gecombineerd met advies APV

Wordt in het najaar 2017 geagendeerd in de
commissie.

18*

Uitwerken van mogelijkheden voor vernieuwen en verbreden van de
economie in het buitengebied.
Toelichting:
Onderzoek naar functionele inpasbaarheid van niet-agrarische
economische functies in het buitengebied zonder primaire landbouw
te beperken.
Moderniseren van de huidige Bestemmingsplannen Buitengebied
waarbij gekeken wordt naar eenduidige regelgeving en modernisering
van de regels.

Er wordt een eerste analyse opgesteld.
Wordt onderdeel van het opstellen
omgevingsvisie. In aanloop daarvoor is
overleg met de gebiedscommissie Utrecht
West
doorlopend proces, BP Landelijk gebied
Noord en Kievitsbuurten zijn vastgesteld

Er is een eerste analyse opgesteld. Wordt
zie eerdere monitor
onderdeel in omgevingsvisie. In aanloop
daarvoor is overleg met de gebiedscommissie
Utrecht West

19a

Wordt onderdeel van het opstellen
omgevingsvisie

doorlopend proces, BP Landelijk gebied en
Kievitsbuurten zijn vastgesteld

BP Centrum Maarssen is gestart.

Het college heeft in het 4e kwartaal het
rapport Deregulering en passende regels
gemeente Stichtse Vecht besproken en
ingestemd met de uitvoering van de
aanbevelingen. Het rapport levert diverse
verbetermogelijkheden voor bedrijven (en
inwoners), zoals vereenvoudigen van
aanvraagprocedures en het verbeteren van de
dienstverlening. Hierbij gaat voor
ondernemers het om
Evenementenvergunningen, Meldingen klein
evenement, vergunningen verbranden
snoeihout, Exploitatievergunningen
horecabedrijven, Omgevingsvergunningen
activiteit uitweg en Terrasvergunningen.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord
(2015)
Bestemmingsplan
Rondom de Vecht (vaststelling 2018)
Bestemmingsplan Maarsseveenseplassen
(vaststelling 2018)

19b

Moderniseren van de huidige Bestemmingsplannen
Bedrijventerreinen waarbij gekeken wordt naar eenduidige
regelgeving en modernisering van de regels.

doorlopend proces BP Bergseweg 6 (Greiff) is
vastgesteld

doorlopend proces BP Bergseweg 6 (Greiff) BP de Werf ontwerp is in voorbereiding voor
is vastgesteld
vaststelling. Maarssenbroek bedrijventerrein
is opgestart.

Bestemmingsplan Maarssenbroek, MaarssenDorp en Schendijk 300 meterstrook is in
voorbereiding. Bestemmingsplan De Werf,
Garsten Noord en Nyenrode wordt vastgesteld
in 2018.

Vaststelling Programmaplan duurzaamheid in
college

Het programmaplan is vastgesteld en is in
uitvoering

Het programmaplan is vastgesteld en is in
uitvoering. Er is een monitor in voorbereiding

Het project NOM-woningen in Bloemstede is
niet van de grond gekomen. Een peiling onder
de bewoners heeft niet de noodzakelijke steun
gekregen. Met Portaal wordt naar alternatieven
gekeken. NOM wordt meegenomen in
actualisatie woonvisie
Opstellen actieplan 2015 duurzaamheidshuis
Toelichting: Actieplan voor 2016 e.v. wordt geschreven
Hier wordt samengewerkt aan duurzame projecten, die mogelijk
uitgroeien tot initiatieven van grotere betekenis

Het project NOM-woningen in Bloemstede
is niet van de grond gekomen. Een peiling
onder de bewoners heeft niet de
noodzakelijke steun gekregen. Met Portaal
en andere corporaties wordt naar
alternatieven gekeken.
De naam van het duurzaamheidshuis is
veranderd in Duurzame Vecht. Er is binnen
deze organsatie een plan opgesteld.

Het project NOM-woningen (initiatief van de
EBU) in Bloemstede is niet van de grond
gekomen. Een peiling onder de
bewoners heeft niet de noodzakelijke steun
gekregen. Met Portaal en andere corporaties
wordt naar alternatieven gekeken.
Er is binnen deze organsatie een plan
opgesteld en activiteiten zijn in uitvoering

Er is een eerste monitor van het
Programmaplan on het college ter kennisname
geweest.
Met Portaal zijn nieuwe prestatieafspraken
opgesteld de ook betrekking hebben op
duurzaamheid. In tienhoven worden er vier
villa's gebouwd met een duurzaam
bouwsysteem waardoor de woning efficiënt
omgaat met de benodigde energie.

23

Onderzoeken lokaal duurzaam energiebedrijf

Quick Scan lokaal duurzaam energiebedrijf

naar aanleiding van de Quick scan start een naar aanleiding van de Quick scan er is een
kwartiermaken om initiaiteven van de gornd kwartiermaker aan de slag om initiatieven van
te krijgen
de grond te krijgen. De oprichting van een
energiecooperatie is in voorbereiding

24

Levensloop bestendig maken woningen
Toelichting:
Dit is een van de doelstellingen die is opgenomen in het
actieprogramma Wonen, welzijn en zorg. De rol die de gemeente
hierin heeft is die van onderhandelaar en kadersteller (met
ontwikkelaars) en van beinvloeder (via campagnes). We bouwen zelf
immers geen woningen.

Het actieplan levelensloop bestendig wonen is zie eerdere monitor
vastgesteld in het najaar 2015. Komt terug in de
woonvisie en projectontwikkeling

DUURZAAMHEID
20*

Toepassen Visie duurzaamheid in activiteiten van het Programma
Economie

21*

Actief participeren in ontwikkelingen rondom Nul-op-de-meter
woningen.

22

BEREIKBAARHEID

zie eerdere monitor

Via de Stichting Duurzame Vecht worden
acties voor inwoners georganiseerd, oa
zonnepanelen en energiebesparing. Hierbij
wordt een lokaal bedrijf ingezet.
De kwartiemaker heeft een eindrapportage
aangeboden aan de protefeuillehouder. De
lokale energiecooperatie 2030.nu is in
oprichting
zie eerdere monitor

25*

Oriënteren op mogelijkheden glasvezel

Memo glasvezel met aanpak binnen SV op
bedrijventerreinen, in kernen en in het
buitengebied. In Q2 worden pilot twee en drie
opgestart op de bedrijventerreinen
Merwedeweg/Keulschevaart en Scheendijk.
o Er zijn drie goedbezochte bijeenkomsten
georganiseerd om de vraag naar glasvezel te
inventariseren.
o Een
eerste pilot om tot een businesscase te komen
en daarmee verglazing van het bedrijventerrein
mogelijk te maken, wordt uitgevoerd in
samenwerking met de ondernemers aan de
Herenweg/Gageldijk.
o Onderzocht wordt of er dit jaar nog minimaal
2 businesscases op bedrijventerreinen
realiseerbaar zijn
o Inwoners en ondernemers zijn zelf aan zet
teneinde voldoende vraagvolume te creëren
o Stichtse Vecht is aangehaakt op de provinciale
en commerciële (KPN) ontwikkelingen met
betrekking tot verglazing van kernen en het
buitengebied
o Teneinde de wettelijke kaders voor de
gemeente te onderzoeken, gemeente mag
immers geen commerciële activiteiten initiëren,
heeft Stichting Glasvezel Gemeente een
zogenaamde ‘witte vlekken analyse’ uitgevoerd
voor Stichtse V echt. Hiermee is op postcode
gebied inzichtelijk waar zich wel of geen
verglazing bevindt en waar de gemeente
initiatieven tot verglazing al dan niet actief mag
ondersteunen.

26a*

Inzetten op rechtstreekse treinverbindingen naar Amsterdam en
Utrecht

26b*

Inzetten op rechtstreekse busverbindingen

27*

Lobbyen voor bereikbaarheid Maarssen vanaf Zuilense Ring naar
Maarssen bij opwaardering Zuilense Ring

28

Memo glasvezel met aanpak binnen SV op
bedrijventerreinen, in kernen en in het
buitengebied is opgesteld. Vier pilots
opgestart in 2016 op de bedrijventerreinen
van Herenweg/Gageldijk,
Merwedeweg/Keulschevaart,
MaarschenBroek, Scheendijk. De provincie
heeft de regierol naar zich toegetrokken voor
de witte vlekken buitengbied en is een
intentieovereekomst aan met alle
Ugemeenten. Alle witte kavels in SV zijn
benaderd en ca. 25 ambassadeurs zijn aan de
slag met een vraaginventarisatie. Doel is
minimaal 60% interesse op te halen. Stichtse
Vecht heeft met Vianen een adviserende rol
naar U10. Ziggo is bereid om Scheendijk te
voorzien van snel internet via coax. De andere
Bedrijventerreinen hebben voldoende info en
steun ondervonden om zelf verder te gaan.

Op de bedrijvenlocaties zijn de ondernemers
ondersteund in hun wens naar snel internet
door een deskundige procesbegeleider.
Herenweg/Gageldijk en Scheendijk zijn in
gesprek met een provider. Merwedeweg en
Maarssenbroek geven zelf invulling aan een
eventuele upgrade. In het buitengebied heeft
meer dan 70% van de bewoners en bedrijven
interesse in snel internet. Per geografisch
cluster wordt gezocht naar maatwerk
oplossingen. KPN, Ziggo en CIF zijn providers
die delen van het buitengebied van snel
internet willen voorzien. De ambassadeurs zijn
in gesprek met deze partijen en worden hierin
begeleid van uit het Programma Economie.
Het eerste convenant met een provider (CIF)
over de uitvoering van werkzaamheden is
opgesteld ism team Buiten en ondertekend.

In dienstregeling NS vanaf 2017 is een
rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en
Maarssen opgenomen
Huidige verbindingen blijven. Extra capaciteit op zie eerdere monitor
verbindende lijnen met hoge vervoervraag
vanaf de nieuwe dienstregling per december
2016
Staat op 'agenda' van de provincie. Wordt
binnenkort studie naar verricht.

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

Lobby loopt. Onderzoek door provincie
Utrecht en RWS naar aansluiting N230/A2 is
gestart. Uitkomst verwacht in 2018

De provincie pakt een voortrekkersrol voor de
bereikbaarheid en leefbaarheid van Stichtse
Vecht als gevolg van de opwaardering van de
NRU. We hebben een zienswijze ingediend op
het Integraal Programma van Eisen en
Functioneel Ontwerp van de NRU.

Onderzoeken en uitvoeren benodigde parkeerregulering

Doorlopend proces, met passief beleid.
Onderzoek starten als er vraag naar is.

Doorlopend proces, met passief beleid.
Onderzoek starten als er vraag naar is.

Doorlopend proces, met passief beleid.

Er zijn enkele blauwe zones aangelegd bij
winkelgebieden
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Buslijn 120 inzetten als toeristische lijn

Nog geen concrete mijlpalen.

Nog geen concrete mijlpalen.

Nog geen concrete mijlpalen.

Heeft geen prioriteit gehad omdat dit
voornamelijk dagbezoekers trekt die al in
voldoende mate aanwezig zijn. De prioriteit is
gelegd bij de zakelijke bezoeker.

30a

Ontwikkelen recreatief fietsverkeer:
Fietsroute Breedstraat Maarssen
Ontwikkelen recreatief fietsverkeer:
Breukelerbrug
Ontwikkelen recreatief fietsverkeer:
Fietsbrug Nigtevecht

vertraagd ivm prioriteitenstelling verkeer

vertraagd ivm prioriteitenstelling verkeer

vertraagd ivm prioriteitenstelling verkeer

gekoppeld aan ontwikkeling Harmonieplein

nieuwe Breukelerbrug was in het najaar 2015
gereed
Bestemmingsplan is vastgesteld.
Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

Bestemmingsplan is vastgesteld.

Bouw is gestart. Oplevering verwacht in 2018. zie eerdere monitor

Ontwikkelen recreatief fietsverkeer:
Fietsroute langs Rijkstraatweg Loenen
Ontwikkelen recreatief fietsverkeer:
Doortrekken en verbreden fietspad Nieuweweg

Herinrichting is afgerond.

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

30b
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Memo glasvezel met aanpak binnen SV op
bedrijventerreinen, in kernen en in het
buitengebied is opgesteld. Pilot twee en drie
zijn opgestart op de bedrijventerreinen
Merwedeweg/Keulschevaart en Scheendijk.
De provincie heeft de regierol naar zich
toegetrokken voor de witte vlekken
buitengbied en gaat een
intentieovereekomst aan met gemeenten.
Stichtse Vecht heeft met Vianen een
adviserende rol naar U10.
Er lopen drie pilots op bedrijventerreinen
(Heerenweg/Gageldijk, Scheendijk en
Merwedeweg)
o Er ligt een eerste concept businesscase
voor de Herenweg/Gageldijk.
o Inwoners en ondernemers zijn zelf aan zet
teneinde voldoende vraagvolume te creëren
o Ondernemers in Maarssenbroek (grijs
gebied) zijn zelf een pilot gestart om een
snelle en betaalbare aansluiting te
realiseren
o Stichtse Vecht is aangehaakt op de
provinciale en commerciële (KPN)
ontwikkelingen met betrekking tot
verglazing van kernen en het buitengebied
o Door de Witte-vlekken analyse is op
postcode gebied inzichtelijk waar zich wel of
geen verglazing bevindt en waar de
gemeente initiatieven tot verglazing al dan
niet actief mag ondersteunen.
o We onderschrijven het initiatief van de
Provincie en de intentieovereenkomst
verglazing witte vlekken buitengebied
zie eerdere monitor

Wij liften mee met Waternet op die locaties die Wij liften mee met Waternet op die locaties Fietspad is geraliseerd
door Waternet opgehoogd worden
die door Waternet opgehoogd worden

zie eerdere monitor
zie eerdere monitor

30f afvoeren

Ontwikkelen recreatief fietsverkeer:
Verbeteren hoofdfietsroute tussen Wilnis en Station Breukelen ter
hoogte van Portegense Zuwe
Ontwikkelen routes:
Aanleggen voetveer Angstel

gepland voor 2018

Dit project heeft te weinig toegevoegde
waarde en krijgt geen (mede)financiering.

zie eerdere monitor

doorlopend proces tot overeenkomst. Er wordt doorlopend proces, afhankelijk van
nog steeds onderzocht en onderhandeld over
verkrijgen gronden, bij positief resultaat
toegang tot de Angstel
gronden schuift uitvoering door naar 2017

geen stavaza

Project kan niet gerealiseerd worden.

30h

Ontwikkelen routes:
Onderzoeken realisatie voetveer Nieuwer Ter Aa en wandelroutes

doorlopend proces tot overeenkomst .

geen stavaza

Project kan niet gerealiseerd worden.

30i

Doorontwikkelen van routes:
Kanoroute door Bethunepolder

doorlopend proces tot overeenkomst. Is in
principe klaar, maar niet aangegeven vanwege
bezwaren van omwonenden

doorlopend proces tot overeenkomst.
Gereed

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

30j

Doorontwikkelen van routes:
aansluiting wandel- en fietspad op parkbos De Haar
Uitvoeren van een dynamische wandelpadenagenda:
Aanleggen van een wandelstructuur in de Bethunepolder

Aangesloten en verwerkt in
knooppuntennetwerk
Een deel is akkoord van de grondeigenaren.
Opening na het broedseizoen door wethouder
Van Dort
Principe is duidelijk. Er wordt gewerkt aan de
invulling. Realisatie eind 2016 Opening pad door
wethouder Van Dort.
gerealiseerd

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

zie eerdere monitor

Vervolgstap zijn contracten waarna
uitvoering, waarschijnlijk 2016

geen stavaza

gerealiseerd

30g

30k

30l

30m

Uitvoeren van een dynamische wandelpadenagenda:
Aanleggen Verhoefslagppad

Uitvoeren van een dynamische wandelpadenagenda:
Aansluiting wandelpad Kleine plas
30 O nieuw vanaf Klompenpad Tienhoven
2017
31
Onderzoek of een tweede Vechtbrug bij Breukelen wenselijk en
noodzakelijk is
32 nieuw vanaf
Aanleg fietstraat Mijndensedijk
2017
33 nieuw vanaf
Aanleg fietstraat Zandpad
2017

gepland voor 2018

Er wordt gewerkt aan de invulling. Realisatie geen stavaza
voorjaar 2017. Opening pad door
wethouder Van Dort
zie eerdere monitor
zie eerdere monitor
geen stavaza

in uitvoering

Deels gerealiseerd, uitbreiding wordt
onderzocht.
zie eerdere monitor

agendering onderzoek in raad

1e helft 2017 uitvoering, in ontwikkeling
(icm De Bilt)
agendering onderzoek in raad

start 2017

start 2017

onderzoek is afgerond met besluit dat er geen Gerealiseerd
tweede brug komt
voorbereiding gestart, oplevering 2017
zie eerdere monitor

start 2017

start 2017

besluit genomen, oplevering 2018

Gerealiseerd

