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Vervanging brandweerposten
Eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de vervanging van de oude brandweerkazernes in Nigtevecht,
Nieuwer Ter Aa en Tienhoven. Deze posten voldoen niet meer aan de laatste bouwkundige- en ARBO-eisen. De
gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de brandweer en gaat dus over de kazernes. De
Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor het personeel en materieel.
Het is niet mogelijk om de huidige brandweerkazernes te verbouwen. De percelen zijn te klein voor nieuwbouw. De
afgelopen periode zijn per kern daarom alle mogelijke locaties voor nieuwbouw in beeld gebracht. Met gemeente
de Bilt onderzoeken we of er een nieuwe, gezamenlijke brandweerpost kan worden ingericht voor zowel Tienhoven
als Westbroek. Hierover informeren we u in een separaat bericht in deze RIB.
Het College heeft de plannen van aanpak en programma’s van eisen vastgesteld voor de nieuwe brandweerposten
van Nieuwer ter Aa en Nigtevecht.

Nieuwer Ter Aa
Voor de post in Nieuwer Ter Aa is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld door een extern bureau. Inmiddels is de
aanbestedingsprocedure voor de architect opgestart. Het Programma van eisen voor deze locatie is vastgesteld
door het college. Er is sprake van één aanbesteding voor een architect voor zowel Nieuwer Ter Aa als Nigtevecht.
Dit vanuit financieel en planmatig oogpunt.

Nigtevecht
Tegelijkertijd met Nieuwer Ter Aa zal dus ook de aanbestedingsprocedure voor Nigtevecht opgestart worden.
Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Utrecht aangegeven dat Nigtevecht wordt opgenomen in het nieuwe
dekkingsplan en dat deze post blijft bestaan. Het college heeft daarom besloten geen semipermanente post te
bouwen maar een reguliere post.

Kockengen
Voor de post Kockengen is een bureau ingeschakeld om een plan op te stellen voor de noodzakelijke bouwkundige
en installatietechnische maatregelen met een financiële onderbouwing. Dit zal het eerste kwartaal van 2019 in
beslag nemen waarna vervolgens zal worden aanbesteed voor de verbouwing. De omgevingsvergunning zal
worden aangevraagd en de post zal tijdelijk elders gehuisvest worden. De verbouwing van Kockengen kan eind
2019 naar verwachting worden afgerond..
----------------

Vervanging posten Tienhoven en Westbroek
Op donderdag 6 december heeft een afvaardiging van uw raad deelgenomen aan het werkbezoek. Samen met de
raad van de Bilt zijn de huidige brandweerpost locaties bezocht. In deze RIB informeren we u over de stand van
zaken en het vervolg.
Voor de fusiepost Tienhoven – Westbroek heeft het college in samenwerking met bestuurders uit gemeente De Bilt
een voorkeurslocatie vastgesteld. Naast deze voorkeurslocatie is in een later stadium een alternatieve locatie
aangedragen. Het betreft een stal op het boerenerf aan de Kerkdijk te Westbroek. Ook deze locatie zal worden
onderzocht op (on)mogelijkheden.

Fusiepost Tienhoven - Westbroek
In de afgelopen maanden heeft Kuiper & Compagnons onderzoek gedaan naar vijf locaties in het centrum van het
dekkingsgebied voor de nieuwe fusiepost. Ook is gesproken met andere organisaties zoals Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, de omgevingsdienst en ambtelijke adviseurs. Dit heeft geleid tot een afweging
van de verschillende belangen. Een ideale locatie zonder kanttekeningen blijkt helaas niet beschikbaar. Alle vijf de
locaties liggen buiten de rode contour van de Provincie in Natura2000 gebied. Eén locatie ligt exact in het midden
van de dekkingscirkel van de Veiligheidsregio Utrecht, is niet gelegen in een gebied dat is aangemerkt als
habitatrichtlijn en voldoet zonder aanpassingen aan de richtafstand die van toepassing is. Deze locatie kan
landschappelijk worden ingepast, de andere vier locaties zijn allen op een open perceel gelegen.
Op basis hiervan heeft het college deze locatie, van Natuurmonumenten, aangemerkt als voorlopige
voorkeurslocatie. Verdiepend onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of de voorkeurslocatie haalbaar is.
----------------

Update afvalinzameling (2)
In RIB#01 en RIB#04 bent u geïnformeerd over de wijze waarop de inzameling van afval- en grondstoffen in
Stichtse Vecht loopt.
Zoals u weet hebben wij vele reacties ontvangen van onze inwoners over de gewijzigde inzameltijdstippen en niet
geleegde kliko’s. De afgelopen weken hebben wij en de nieuwe inzamelaar (Suez) op alle mogelijke manieren
extra inzet gepleegd. Het is helaas niet zo dat alle problemen daarmee zijn opgelost. Wel zien wij progressie en
verbetering in onze gezamenlijke aanpak. In de ‘aandachtsgebieden’ waar voorgaande jaren veel problemen
waren te zien bij de containerparkjes (met name PMD) is het beeld rooskleurig. Echter bij de reguliere inzameling
blijven de problemen hardnekkig en is de inzamelaar er op gewezen dat zij, om de overeengekomen
dienstverlening te leveren, een extra tandje bij moeten zetten.
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Met name de doorlooptijden waarop de problemen worden opgelost zijn te lang. Dit geldt over de gehele linie op
alle terreinen van de inzameling waaronder ook de inzameling van grofvuil en grof tuinvuil (tuinzak). Hierop is de
inzamelaar aangesproken en worden er op dit moment ideeën uitgewerkt om dit op te lossen en klachten van
inwoners sneller te laten verwerken. Dit is echter niet van de ene op de andere dag geregeld.
Het kost tijd voordat concrete resultaten te zien zijn maar iedereen is overtuigd van de noodzaak om de huidige
problemen zo snel mogelijk binnen aanvaardbare proporties te krijgen. Zo lang de problemen niet zijn opgelost
zullen wij via de gebruikelijke communicatiekanalen (website, Afvalwijzerapp, de nieuwsbrief, twitter etc.) hier
aandacht aan besteden en begrip vragen aan de inwoners dat er met alle macht aan gewerkt wordt om dit op te
lossen.
Dagelijks monitoren wij de door ons ingezette verbeteracties. Indien er sprake is van onvoldoende resultaten zullen
wij deze aanscherpen als dat nodig is.
----------------

De Kwekerij (wijziging 1 woning naar 2 woningen)
Het ontwerpbestemmingsplan van de Kwekerij tot het wijzigen van één naar twee woningen wordt gedurende 6
weken in het kader van zienswijzen voor eenieder ter inzage gelegd. Om de raad alvast op de hoogte te stellen
van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter kennisneming voor.
----------------

Integraal beleidskader sociaal domein
Op dit moment treffen wij de eerste voorbereidingen om te komen tot een integraal beleidskader voor het sociaal
domein. Wij hebben op 20 oktober 2018 toegezegd uw raad een startnotitie aan te bieden ter kennisname.
Het integraal beleidskader is een belangrijk dossier dat alle portefeuilles uit het College raakt. Om die reden is het
van belang dat het College compleet is, voordat zij hier een besluit over neemt. Het vaststellen van een startnotitie
voor het integraal beleidskader stellen wij daarom uit tot de vorming van het College is afgerond. Op deze manier
kan de nieuwe wethouder vanaf het begin zijn volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.
In de startnotitie zijn de aanleiding, de vorm en het proces om te komen tot een integraal beleidskader uitgewerkt,
inclusief een planning op hoofdlijnen. De startnotitie wordt aan het College voorgelegd zodra de nieuwe wethouder
is benoemd. Achtereenvolgens bieden wij de startnotitie aan uw raad aan.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Bewonersavond bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa
 Wanneer: 31 januari, 19:30 uur
 Waar: Dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 2, Nieuwer Ter Aa
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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