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Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 6

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2017

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op het  uitvoeren van fase 2 geluidswal Maarssenbroek.  Stichtse Vecht streeft er naar om  
het  leidingtracé nabij de geluidswal in Maarssenbroek veilig, toegankelijk en bereikbaar te maken voor de verschillende 
nutsbedrijven. En meer specifiek het leidingtracé vrij te maken en te houden van bouwwerken en andere obstakels die 
een veiligheidsrisico vormen. De tweede doelstelling is het gebruik van de gemeentegronden op een gelijke en 
transparante wijze te legaliseren.   
 
Door het project in fasen op te knippen zal per fase budget beschikbaar moeten worden gesteld. In fase 2 worden de 
kosten benoemd die benodigd zijn om op minnelijke wijze overeenstemming te bereiken. Hierbij wordt het gebruik 
gelegaliseerd en worden afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het leidingtracé. Daarnaast wordt minnelijk 
overeengekomen dat de bouwwerken die belemmerend aanwezig zijn worden verwijderd.  
 
De kosten van het uitvoeringsplan fase 2 bedraagt in totaal € 353.000 verdeeld over de jaren 2017 (€219.000), 2018 
(€122.000) en 2019 (€12.000). De opbrengsten zijn geprognotiseerd op in totaal € 205.000 verdeeld over de jaren 2017 
(€100.000), 2018 (€100.000) en 2019 (€5.000). Per saldo heeft het uitvoeringsplan dus een negatief resultaat van € 
148.000 verdeeld over de jaren 2017 (€119.000), 2018 (€22.000) en 2019 (€7.000).  Wij stellen u voor het negatieve 
resultaat te dekken uit de bestemmingsreserve Revindicatie. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand  raadsvoorstel en - besluit. 
 
 



LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 x € 1.000

Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0005 Lokaal 219 17.882
 - kosten uitvoeringsplan in 2017 € 219.000

219 0 219



BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 x € 1.000

Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0005 Lokaal 100 6.612
 - opbrengsten gemeentegronden in 2017€ 100.000

0005 Lokaal 119 508
 - mutatie bestemmingsreserve 
   Revindicatie in 2017 € 119.000

219 0 219
Saldo 0
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