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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Terugkomen op het op 23 november 2010 in de raad van Breukelen genomen besluit om in het plan 

gemeentewerf Kockengen een nieuw afvalbrengstation en een nieuwe accommodatie voor het 
jeugdhonk te realiseren. 

2. Instemmen met de voorgedragen alternatieven. 
3. Het college van burgemeester en wethouders mandateren de alternatieven uit te voeren 
 
 
Samenvatting 
 
Op de locatie van de gemeentewerf aan de Sportweg in Kockengen bestaat het plan om een 
samenkomstgebouw voor de Volle Evangelische Gemeente Kockengen (VEGK) te realiseren. Na in april  
2010 te hebben ingestemd met het projectplan heeft de raad van de voormalige gemeente Breukelen in 
zijn vergadering van 23 november 2010 ingestemd met de koopovereenkomst, waarin afspraken zijn 
opgenomen over de grondverkoop aan de VEGK. Tevens heeft de raad toen een krediet van € 377.500,- 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Naast het realiseren van een samenkomstgebouw 
betreft het project het, al dan niet door nieuwe inpassing, behoud van de overige functies in het 
plangebied, te weten de brandweerpost, het afvalbrengstation en het jeugdhonk. De brandweerpost 
behoudt zijn huidige functie en positie en blijft ongewijzigd. 
 
Jeugdhonk 
Het jeugdhonk is sinds enkele jaren gevestigd in de voormalige gemeenteloods op de werf. Daarvoor was 
zij gehuisvest in een bouwkeet die door brand is verwoest. Zij huurt, het voormalige kantoor van deze 
loods, ca. 1/3de deel van het gehele gebouw. De opzet in het vastgestelde projectplan 2010 is dat de 
voormalige gemeenteloods gesloopt wordt en dat voor het jeugdhonk in het plangebied een nieuw 
onderkomen wordt gebouwd. Bij deze nieuwe huisvesting moet worden gedacht aan cascobouw met 
afbouw door de leden van het jeugdhonk. Het behoud van de voorziening jeugdhonk op deze locatie is 
altijd uitgangspunt geweest. (Gedeeltelijke) sloop van de voormalige gemeenteloods is noodzakelijk 
vanwege afspraken in verband met de bouw van het samenkomstgebouw voor de VEGK. In de 
koopovereenkomst is vastgelegd dat een strook openbaar gebied van minimaal 10 m breedte gemeten 
vanaf de kavelgrens zo veel mogelijk vrij van bebouwing moet worden gehouden. Voor het realiseren van 
een nieuw onderkomen voor het jeugdhonk is in de projectbegroting uit 2010 een bedrag van € 80.000,- 
opgenomen.  
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Wij stellen voor terug te komen op het op 23 november 2010 in de raad van Breukelen genomen besluit 
om in het plan Gemeentewerf Kockengen een nieuwe accommodatie voor het jeugdhonk te bouwen. 
Tevens stellen wij voor om de huidige locatie van het jeugdhonk deels te handhaven, waarbij dat deel van 
de voormalige gemeenteloods dat niet in gebruik is wordt gesloopt en het deel dat verhuurd wordt aan het 
jeugdhonk in stand blijft. Dit voorstel wordt door de jongeren positief gedragen. Zij zijn trots op hun 
jeugdhonk en blijven het liefst zitten waar ze zitten. Er is door hen veel tijd en energie gestoken in het 
onderhoud en beheer van deze ruimte.  
Daarnaast is hiermee een financieel voordeel te behalen ten opzichte van de nieuwbouwoptie. De 
nieuwbouw is gecalculeerd op ca. € 80.000,-. De gedeeltelijke sloop is berekend op ca. € 45.000,-. In de 
eerder opgestelde projectbegroting is rekening gehouden met sloopkosten van € 14.000,-. Per saldo 
levert deze optie een voordeel op van € 49.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke nieuwbouwoptie.  
 
Afvalbrengstation 
In het projectvoorstel van 2010 was één van de doelstellingen dat het afvalbrengstation in het plangebied 
een nieuwe locatie zou krijgen. Dit vanwege het grote belang dat de inwoners van Kockengen hechten 
aan een lokaal afvalinzamelpunt. Deze voorziening bestaat uit een drietal containers waar drie 
verschillende fracties (ijzer/metaal, grof huishoudelijk afval en grof tuinafval) ingezameld worden. Het 
afvalbrengstation is van maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur geopend voor de inwoners van 
Kockengen en omgeving en wordt bemand door een medewerker buitendienst van de afdeling Wijken & 
Kernen. In de projectbegroting is een kostenpost van € 98.500,- opgenomen voor de aanleg van een 
nieuw afvalbrengstation in het plangebied.  
 
Inmiddels is de visie op de afvalinzameling en de afvalbrengstations binnen Stichtse Vecht in beweging. 
Zo loopt er momenteel een onderzoek naar de bestaande afvalbrengstations en wordt er een 
haalbaarheidstudie verricht naar het vernieuwen en optimaliseren van de gemeentelijke 
afvalbrengstations. Daarnaast is het in het licht van de bezuinigingen opportuun om te onderzoeken of er 
mogelijk een financieel gunstiger variant voorhanden is. Daar op voortbordurend lijkt het ons raadzaam 
om af te zien van de aanleg van een nieuw afvalbrengstation op de locatie aan de Sportweg in Kockengen 
en op zoek te gaan naar een mogelijk acceptabel alternatief.  
Een acceptabel alternatief hebben wij gevonden door het afvalbrengstation onder te brengen bij het bedrijf 
Verhoef Recycling bv gevestigd aan de Nijverheidsweg 6 in Kockengen (Portengensebrug). Wij stellen 
voor terug te komen op het op 23 november 2010 in de raad van Breukelen genomen besluit om in het 
plan Gemeentewerf Kockengen een nieuw afvalbrengstation te realiseren.  
 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met deze twee besluiten meent het college twee alternatieven te hebben gekozen die in financiëele zin 
gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan en ook als duurzame alternatieven zijn te beschouwen. 
 
Argumenten 
1. De alternatieve locatie is centraal gelegen ten opzichte van de kernen Nieuwer ter Aa en Kockengen 

zodat de inwoners van beide kernen hun afval binnen acceptabele afstand kunnen aanbieden. 
 
2. De alternatieve locatie voor het afvalbrengstation is financieel gunstiger dan de eerder besloten 

variant, met als uitgangspunt dat er een nieuw station zou worden aangelegd. Het voordeel hangt 
uiteraard samen met de termijn die we hiervoor hanteren. Uitgangspunt is dat het een tijdelijke 
situatie betreft. Met Verhoef zijn wij overeengekomen dat zij de functie van afvalscheidingstation op 
hun terrein verzorgen voor een huurprijs van € 500,- excl. BTW per maand. Het betreft de huur van 
een perceel van ca. 105 m2. De huurtermijn bedraagt 2 jaar, ingaande 1 september 2012, waarna 
deze stilzwijgend voor de duur van 1 jaar kan worden verlengd. Binnen deze termijn valt 
besluitvorming over het vernieuwen en optimaliseren van de gemeentelijke afvalbrengstations te 
verwachten.  

 Uitgaande van een termijn van 3 jaar bedragen de kosten voor de alternatieve locatie € 18.000 
(€ 6.000,- per jaar). De kosten behorend bij de oorspronkelijke nieuwbouwoptie, zijn 
geprognosticeerd op een investering van € 98.500,-. Daarnaast zijn met de alternatieve locatie de 
jaarlijkse vaste kosten die samenhangen met de verplichte monitoring van het grondwater van ca. 
€ 700,- te besparen.  

Pagina 2 van 3 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 3 van 3 

 
3. Met de alternatieve locatie wordt de toezichthoudende functie eveneens bij Verhoef ondergebracht 

tegen een jaarlast van € 7.500,- exclusief BTW. Dit betekent dat de buitendienst, afdeling wijken en 
kernen, wekelijks ca. 7,5 uur voor andere taken kan inzetten. Dit past ook goed in het actieplan van 
de buitendienst om de bemensing van de afvalbrengstations te harmoniseren en daarbij aan te 
sluiten bij de wijze waarop dit in Maarssen en Loenen is georganiseerd, dat wil zeggen geen inzet 
van eigen medewerkers. 

 
4. De alternatieve locatie is als duurzame keuze te beschouwen. Immers wij kunnen eenvoudig, met 

inachtneming van de hierbij aan te houden termijnen, de huurovereenkomst beëindigen als daar 
vanuit een andere beleidskeuze aanleiding toe bestaat.  

 
Kanttekeningen 
De alternatieve locatie bevindt zich niet in de kern Kockengen zelf, maar op een afstand van 2,4 km 
verwijderd van de huidige locatie. Daar staat tegenover dat deze locatie nog altijd 5 km dichterbij is dan 
het afvalbrengstation in Breukelen. Anderzijds is de alternatieve locatie voor de inwoners van Nieuwer ter 
Aa 2,4 km dichterbij gelegen ten opzichte van de huidige locatie in Kockengen. 
 
Communicatie 
Op 17 april 2012 hebben de beide verantwoordelijke wethouders overleg gevoerd met delegaties van de 
dorpscomités Kockengen en Nieuwer ter Aa om hen te consulteren over het voornemen om het 
afvalbrengstation naar Portengensebrug te verplaatsen. Beide comités staan positief tegenover dit 
voorstel en stemmen er mee in. Waardering is er voor het feit dat de comités vroegtijdig worden 
geconsulteerd, dat de voorziening (voorlopig) in stand blijft en dat een plaatselijke ondernemer bij het 
alternatief is betrokken.  
Na uw positieve besluit zullen de gebruikers van het huidige afvalbrengstation c.q. de inwoners van 
Kockengen en Nieuwer ter Aa tijdig en goed geïnformeerd worden over het verplaatsen van deze 
voorziening.  
 
Financiën en risico’s 
Zoals hiervoor al aangehaald is voor dit project een krediet beschikbaar gesteld. Het budget voor de 
jaarlijkse exploitatielasten € 13.500,-- excl. BTW zal ten laste worden gebracht van deze reserve 
Gemeentewerf Kockengen.  
 
Vervolg 
Na uw positieve besluit zal het college de beide alternatieven ten uitvoer brengen. Tevens is een 
bestemmingsplan in voorbereiding die ondermeer de bouw van het samenkomstgebouw van de VEGK in 
planologische zin mogelijk maakt.  
 
 
09 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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