
1 

 

In deze RaadsInformatieBrief: 

 

Update coronavirus ............................................................................................................................... 1 

Midzomerbijeenkomst, kindergemeenteraad en Veteranenbijeenkomst afgelast ............................ 2 

Heropening horeca in Stichtse Vecht .................................................................................................. 2 

Aanvullende versoepeling sportmaatregelen ...................................................................................... 2 

Lokale inclusie agenda ......................................................................................................................... 3 

Wijzigingsplan Tuinbouwweg 19 a en b ............................................................................................... 4 

 

---------------- 
 

Update coronavirus 
 

Sinds 13 mei geldt een nieuw aanwijzingsbesluit dat na de voedsel-, bloemen- en plantenkramen nu ook andere 

(non-food) kramen weer op de markten zijn toegestaan. Daarnaast zijn de scholen in het basisonderwijs en de 

kinderopvang deze week weer gestart in onze gemeente. Het blijkt dat zowel scholen, ouders als kinderen zich 

goed op de situatie hebben voorbereid en de hernieuwde opstart heeft niet geleid tot noemenswaardige 

problemen.  

De verruiming van de maatregelen zoals aangekondigd zijn niet vanzelfsprekend. Alleen wanneer deze hand in 

hand gaan met het in acht nemen van de basisregels zal de verruiming, stap voor stap, worden doorgevoerd. Het 

vermijden van drukte en grote groepen, anderhalve meter afstand houden, handen wassen en zoveel mogelijk 

thuis werken, zijn daarbij essentieel. In aanloop naar de mooie zomerdagen die in het verschiet liggen, bereiden 

we ons voor op hoe we omgaan met de toenemende drukte op de wegen, de centra en rond de recreatiegebieden 

in Stichtse Vecht. Hierbij hebben we ook  aandacht voor de gedragsregels bij de vaarrecreatie op de Vecht en de 

aangrenzende plassen. We doen dat zoals afgesproken middels communicatie en handhaving en betrekken hier 

de betreffende organisaties bij. 
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Midzomerbijeenkomst, kindergemeenteraad en 

Veteranenbijeenkomst afgelast  
 

Vanwege het coronavirus worden overal samenkomsten en evenementen afgelast tot 1 september 2020. 

Gemeente Stichtse Vecht voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners en volgt daarbij de 

richtlijnen van het Rijk. Openbare evenementen die de gemeente organiseert, zoals de Midzomerbijeenkomst en 

de kindergemeenteraad, gaan dit jaar niet door en worden verplaatst naar volgend jaar. De Veteranenbijeenkomst 

in de vorm zoals voorgaande jaren, is dit jaar niet wenselijk en mogelijk. Het Nationaal Comité Veteranendag werkt 

nu een alternatief programma uit. We bekijken of en hoe we hierbij mogelijk kunnen aansluiten. 

 

 

Heropening horeca in Stichtse Vecht 
 

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat de horeca vanaf 1 juni 2020 weer open mag, onder specifieke 

voorwaarden en onder het voorbehoud dat het coronavirus onder controle blijft. In de aanloop naar 1 juni zal de 

regering definitief bevestigen of dit voornemen door kan gaan. Hieronder gaan we in op de gevolgen voor het 

terrassenexperiment in Stichtse Vecht en hoe we om willen gaan met de verzoeken voor verruiming van de 

bestaande terrassen in het licht van de 1,5 meter beperking. 

 

Gevolgen voor het terrassenexperiment in Stichtse Vecht 

In Stichtse Vecht zou op 1 april 2020 een terrassenexperiment van start gaan, maar dat is uitgesteld in verband 

met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wanneer de horeca inderdaad op 1 juni haar 

deuren weer mag openen, wordt dat ook de startdatum voor het terrassenexperiment. Om een goede evaluatie van 

het experiment mogelijk te maken, zal het experiment verlengd worden in 2021 met de maanden april t/m juni. Dit 

jaar zullen er immers twee van de zes experimentmaanden verloren gaan en zullen er in de maand juni nog  

beperkingen gelden.   

De evaluatie is daarom niet in oktober van dit jaar, maar na afloop van het experiment in de zomer van 2021. 

 

Verzoeken voor verruiming van bestaande terrassen  

Wij hebben van verschillende horecaondernemers vragen gekregen over de mogelijkheden om hun terras uit te 

breiden, zodat het makkelijker is de 1,5 meter afstand in acht te nemen Gezien de grote financiële gevolgen van de 

coronacrisis voor de horecabranche staan we daar  in essentie positief tegenover, zolang de coronamaatregelen 

van kracht zijn. De situatie is echter zo verschillend per horecaondernemer, dat we daar geen algemene regels 

voor kunnen opstellen. 

Wij vragen horecaondernemers met een dergelijk verzoek dan ook om hiervoor schriftelijk een aanvraag in te 

dienen via info@stichtsevecht.nl ter attentie van het team APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze 

collega’s zullen per geval toetsen of hier tijdelijk mee ingestemd kan worden. Dit zal geen gevolgen hebben voor 

de bestaande vergunning. 

 

Aanvullende versoepeling sportmaatregelen 
 

De maatregelen voor sport in coronatijd zijn met ingang van 11 mei aanvullend versoepeld. Onder voorwaarden 

mogen ook sportactiviteiten voor personen vanaf 19 jaar in de buitenlucht worden aangeboden en mogen 

zwembaden weer open. ’t Kikkerfort in Breukelen opent op 18 mei de deuren en Safari in Maarsen gaat op 22 mei 

weer open. De buitenzwembaden (de Koet, de Meent & Nieuwersluis) wegen af of opening binnen de gestelde 

voorwaarden haalbaar is. Overige binnensportaccommodaties blijven voorlopig nog gesloten. Alle informatie over 

de maatregelen wordt actueel vermeld op de website van het Sportpunt. Ook zijn de verenigingen deze week 

opnieuw geïnformeerd middels een brief.  

mailto:info@stichtsevecht.nl
https://sportpuntstichtsevecht.nl/
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Financiële hulp vanuit Rijk 

De Rijksoverheid stelt 110 miljoen euro beschikbaar om tegemoet te komen aan de hoogste nood van 

sportverenigingen. Gemeenten ontvangen in totaal 90 miljoen euro van het Rijk om de huur voor sportverenigingen 

die hun accommodatie van de gemeente huren voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 te kunnen kwijtschelden. 

De sportverenigingen met een eigen accommodatie kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige 

tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Voor amateursportverenigingen die door de maatregelen in 

liquiditeitsproblemen raken, komt er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. 

Hiervoor wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met 10 miljoen euro verhoogd. 

Daarnaast onderzoek het Mulier instituut in opdracht van het kabinet de effecten van de coronacrisis op de 

sportsector. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is. Hoe en 

wanneer de gemeente en verenigingen aanspraak kunnen doen op deze financiële tegemoetkoming is nog niet 

bekend. De verenigingen worden actief op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. 

Onderlinge contacten sportaanbieders 

Veel sportaanbieders zoeken in deze tijden contact met elkaar. Dit zorgt voor mooie samenwerkingen. Zo zijn er 

verenigingen die hun velden delen met andere clubs en verenigingen die filmpjes maken ter inspiratie. Om 

onderlinge contacten te stimuleren organiseert het Sportpunt op 20 mei opnieuw een digitaal Sportcafé. 

 

 

 

 

---------------- 
 

 

Lokale inclusie agenda 
 

In de raadsvergadering van 3 maart 2020 is de motie “Iedereen doet mee” aangenomen. Hiermee heeft de 

gemeenteraad het college opdracht gegeven om een “Lokale Sociale Inclusie Agenda” te ontwikkelen. Daarnaast 

hebben we als gemeente dezelfde opdracht vanuit het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap. Ook 

geven we met het maken van de agenda uitvoering aan het Regenboogakkoord. Het college heeft een startnotitie 

vastgesteld hoe we deze agenda de komende tijd ontwikkelen. Deze vindt u bijgevoegd.  

In de motie is opdracht gegeven om een agenda te maken voor de “verdere vormgeving van Sociale Inclusie van 

mensen met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking”. Uitgaand van het integraal beleidskader willen we 

deze opdracht graag breder trekken. We stellen voor om niet enkel naar het sociaal domein te kijken, maar breed 

in kaart te brengen wat er nodig is om een inclusieve gemeente te zijn. Daarnaast stellen we voor om ons niet 

enkel te richten op mensen met een beperking, maar de agenda te maken voor alle inwoners van de gemeente 

Stichtse Vecht. 

 

Planning 

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de opdracht dat de Lokale Inclusie Agenda  samen met 

ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven wordt ontwikkeld. 

Naar aanleiding van de Corona-beperkingen hebben we onze planning hierop aan moeten passen. Hierdoor is de 

agenda op 15 november 2020 nog niet gereed. U ontvangt in Q1 2021 de Lokale Sociale Inclusie Agenda.  

Zie de startnotitie van de Lokale Inclusie Agenda.  

 

 

 

 

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-Bijlage-Lokale-Inclusie-Agenda-Startnotitie.pdf
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Wijzigingsplan Tuinbouwweg 19 a en b 
 

Op 12 mei 2020 heeft het college van B&W het wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19 b’ vastgesteld. In het 

geldende bestemmingsplan ‘Maarsseveense Plassen e.o.’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het 

perceel Tuinbouwweg 19 a en b. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt de realisatie van een natuurgeneeskundig 

gezondheidscentrum mogelijk in ruil voor de beëindiging van het aanwezige tuinbouwbedrijf.  De kassen worden 

deels gesloopt.  Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Door de sloop van 

de verouderde kassen ontstaat een landschappelijk fraaier beeld en is sprake van “ontstening” van het landelijk 

gebied. De gronden die vrij komen worden landschappelijk ingericht met aandacht voor verbetering van 

natuurwaarden. De functiewijziging past binnen de regels van de provinciaal ruimtelijke verordening. 

 

Het ontwerpwijzigingsplan (verbeelding, regels en toelichting) heeft vanaf 6 december 2019 gedurende 6 weken ter 

inzage gelegen op het gemeentekantoor in Maarssen en was digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende deze periode zijn in totaal 2 zienswijzen ingediend waarvan slechts 1 als belanghebbend kan worden 

aangemerkt.  

 

Zienswijzen 

In de zienswijzen wordt gewezen op de toename van het totaal aantal verkeersbewegingen op de Tuinbouwweg 

door deze nieuwe functie. De Tuinbouwweg is ingericht als fietsstraat waar de automobilist te gast is. Op het 

perceel was echter tot voor kort een rendabel tuinbouwbedrijf gevestigd. Deze functie had ook een 

verkeersaantrekkende werking waaronder van vrachtverkeer. Bij het beoordelen van de nieuwe functie is de 

bestaande verkeersaantrekkende werking meegenomen in de overweging. Vooral het verdwijnen van 

vrachtverkeer zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de verkeersituatie. Daar komt bij dat we de bebouwing 

van de nieuwe functie bewust kleiner hebben gemaakt dan de aanvrager in eerste instantie wilde. Het verwijderen 

van de bestaande kassen levert landschappelijk een verbetering op. De zienswijzen gaven daarom geen 

aanleiding om niet tot vaststelling van het wijzigingsplan over te gaan.  

 

 

Relevante bijlagen 

 

Wijzigingsplan regels 

Wijzigingsplan (2) 

Notitie perceelsinrichting 

Toelichting reële bedrijfsvoering en perspectief 

Aanvullend bodemonderzoek 

Kaart 
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-Bijlage-20190917r-NL-IMRO-1904-WPTuinbouww19abMRS-ON01-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-Bijlage-20190917t-NL-IMRO-1904-WPTuinbouww19abMRS-ON01-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-Bijlage-bij-toelichting-1-Notitie-perceelsinrichting.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-Bijlage-Bijlage-bij-toelichting-2-Toelichting-reele-bedrijfsvoering-en-perspectief.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-Bijlage-bij-toelichting-4-Aanvullend-bodemonderzoek.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-37-v-wp-Tuinbouwweg-19a-en-b-Maarssen-20190917-1.pdf

