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Toetreding Utrechtse Heuvelrug  

en Wijk bij Duurstede tot U10-netwerk 
 

In RIB 60 van 7 september 2017 is al gemeld dat de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede graag 

formeel willen toetreden tot de U10. Inmiddels is ambtelijk over en weer verkend wat de meerwaarde zou zijn van 

toetreding, zowel voor de nieuwe gemeenten als voor de huidige deelnemers. Het resultaat is dat alle colleges 

inmiddels hebben ingestemd met de toetreding. Gemeente Utrecht heeft ingebracht dat de inwonersbijdrage  

verlaagd kan worden nu er meer gemeenten deelnemen aan de U10. Gemeente Stichtse Vecht heeft de 

voorwaarde gesteld dat de toetredende gemeenten dan ook de al getekende convenanten moet onderschrijven en 

dat de overeenkomst met de EBU ook geldt voor deze gemeenten, inclusief de inwonersbijdrage.  

 

Inwonersbijdrage 
De inwonersbijdrage wordt verlaagd van € 1,20 naar € 1,10 per inwoner. 

 

Andere overeenkomsten 

Inmiddels is overeenstemming bereikt dat voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede een 

overgangstermijn geldt van één jaar. Dat betekent dat zij vanaf 1 januari 2019 een inwonersbijdrage gaan betalen 

voor de EBU.  
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Aanwijzing vuurwerkvrije zones  
 

Het college heeft voor dit jaar en de komende jaren de twee kinderboerderijen Otterspoor en Vechtse Hoeve en de 

dierenweide Breukelen aangewezen als vuurwerkvrije zone. Dit betekent dat het verboden is om op deze locaties 

vuurwerk af te steken. Dit verbod geldt ook voor de periode van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Net 

als vorig jaar worden op de locaties door middel van borden aangegeven dat het verboden is om vuurwerk af te 

steken. Om dit verbod te handhaven worden buitengewone opsporingsambtenaren ingezet. 

 

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

 

Zienswijze op NRU ingediend     
Het college heeft afgelopen maandag onze inspraakreactie op het Integraal Programma van Eisen en het 

Functioneel Ontwerp van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aan het college van B&W van de gemeente 

Utrecht kenbaar gemaakt. Onze inspraakreactie hebben wij in nauw overleg met de Buren van de Zuilense Ring 

opgesteld. Zoals met uw raad afgesproken heeft onze inspraakreactie vooraf voor uw op- en aanmerkingen dan 

wel aanvullingen bij de griffie ter inzage gelegen. Hierop hebben wij een enkele reactie ontvangen. Het college van 

B&W van de gemeente Utrecht verwacht het (aangepaste) plan én de reactienota voor de zomer van 2018 ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 

  

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

 

Woordvoerdersoverleg 
In de commissie bestuur en financiën heeft Stichtse Vecht Beweegt een aantal vragen gesteld over de ramingen 

voor de nieuwe raadzaal. Wethouder De Groene heeft toegezegd een woordvoerders-overleg te organiseren nadat 

de vragen zijn binnengekomen. Dit overleg heeft op dinsdag 12 december plaatsgevonden. Er waren 

vertegenwoordigers van 8 fracties aanwezig. Door deze Raadsinformatiebrief wordt de gehele raad geïnformeerd 

over wat besproken is.  

 

Schetsontwerp en voorlopig ontwerp 
Wethouder De Groene heeft toegelicht wat de betekenis en de achtergrond was van de verschillen bedragen die 

voor de nieuwe raadzaal zijn genoemd. 

 

10 november 2015: Raad stemt in met een stelpost in de programmabegroting van € 703.000. Dit bedrag was 

niet gebaseerd op een concreet plan omdat in die fase nog meerdere varianten onderzocht 

werden. 

 

1 maart 2016: Raad krijgt vier varianten voor een raadzaal (zonder de overige kosten van het gebouw) 

voorgelegd. Daarvoor is een kostenanalyse op hoofdlijnen opgesteld: 

1. Boom en Bosch:    €   600.000 

2. Koetshuis:     €   900.000 

3. Bedrijfsrestaurant GAK-gebouw:  €   700.000 

4. 4-en-1 gebouw    €   345.000 

   De raad heeft de opdracht gegeven de varianten 1 en 2 uit te werken  

 

15 november 2016: Raad krijgt twee varianten voorgelegd die zijn uitgewerkt tot het niveau van een 

schetsontwerp: 

1. Boom en Bosch:    €    977.800 

2. Koetshuis:     € 1.168.500 
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De raad kiest voor de variant Koetshuis, met raadzaal op 1e verdieping. College zegt toe 

de definitieve raming van de bouwkosten aan de raad voor te zullen leggen. 

 

28 november 2017: In de commissie bestuur en financiën worden twee varianten gepresenteerd die zijn 

uitgewerkt tot het niveau van voorlopig ontwerp. Tijdens de uitwerking van het bouwplan is 

gebleken dat de raadzaal op de 1e verdieping te veel extra kosten met zich meebrengt. 

Mede om deze kosten te beperken stelt het college voor de raadzaal te realiseren op de 

begane grond. Het college vraagt de raad om extra krediet voor: 

1. Noodzakelijke funderingsherstel € 191.000 

2. Constructieve maatregelen/prijsaanpassing € 57.000 

Tijdens het woordvoerderoverleg is naar voren gekomen dat de raad onvoldoende is geïnformeerd over de 

verschillende begrippen, zoals kostenanalyse op hoofdlijnen, voorlopig schetsontwerp en voorlopig ontwerp. 

Wethouder De Groene heeft toegelicht dat na goedkeuring door de raad het definitief ontwerp wordt gemaakt. 

Daarna volgt het bestek en de aanbesteding. De raad zal tijdens het vervolg van het proces over deze fases 

worden geïnformeerd. 

 

De woordvoerders waren van mening dat het beter is om de kredieten voor het noodzakelijk funderingherstel en 

voor de extra constructieve maartregelen/prijsaanpassing apart ter besluitvorming voor te leggen. Het 

raadsvoorstel en –besluit wordt daarop aangepast. 

 

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

 

Bijeenkomstenkalender 
Er staan op dit moment geen openbare bijeenkomsten in de planning voor de komende weken. Nieuw aangemelde 

bijeenkomsten worden steeds zo snel mogelijk gepubliceerd op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

 

 

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

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

