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Nieuwe overeenkomst Stichting Inzameling Oud
Papier Stichtse Vecht en gemeente getekend
Oud papier en karton in Stichtse Vecht wordt bij de inwoners opgehaald door vrijwilligers van de Stichting
Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht. De stichting ontvangt hiervoor van de gemeente een vergoeding. In 2014
heeft het bestuur van de stichting een overeenkomst gesloten met de gemeente voor vijf jaar. De looptijd van deze
overeenkomst is inmiddels verstreken. Daarom zijn de afspraken geactualiseerd en opnieuw vastgelegd voor een
periode van vijf jaar. De overeenkomst borgt de continuïteit van de inzameling van het oud papier voor onze
inwoners en is voor de deelnemende verenigingen, scholen en kerken een financieel steuntje in de rug.

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

Verleende omgevingsvergunning hondenpension
Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht
Op 9 augustus 2013 heeft het college een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het
oprichten van een hondenpension ten behoeve van 68 honden aan de Rijksstraatweg 188 in Loenen
aan de Vecht.
Het initiatief om een hondenpension te realiseren loopt al meer dan 10 jaar. De eerste (afgewezen) aanvraag is
ingediend op 3 oktober 2007. Hiertegen heeft initiatiefnemer uiteindelijk succesvol beroep aangetekend, waarbij de
rechtbank in 2011 heeft bepaald dat de motivatie van geluidsoverlast door de gemeente niet met objectieve
gegevens was onderbouwd. Vervolgens heeft initiatiefnemer in augustus 2013 een nieuwe aanvraag ingediend.

Gedurende twee verschillende periodes (in 2014 en in 2018) is er gelegenheid geweest om zienswijzen in te
dienen op het ontwerpbesluit. In 2018 zijn 55 zienswijzen ingediend. Relatief veel voor een dorpskern. In de
commissie fysiek domein is in 2017 vastgelegd dat het college bevoegd is om over de aanvraag te beslissen op
grond van de Verklaring van Geen-Bedenkingen-lijst uit 2011.
Omdat de aanvraag voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en tot een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat leidt, is er geen aanleiding om de aanvraag te weigeren.
Het college heeft u op 4 april 2019 geïnformeerd dat zij voornemens was de omgevingsvergunning te verlenen.
Alvorens over te gaan tot verlening van de omgevingsvergunning is initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld om
aanvullingen te geven op de concept-zienswijzennota van maart 2019. Deze aanvullingen zijn verwerkt in de
definitieve zienswijzennota van mei 2019. Vervolgens heeft het college op 11 juni 2019 besloten om de
omgevingsvergunning met toepassing van haar bevoegdheid te verlenen.
Tegelijkertijd met de verlening van de definitieve omgevingsvergunning zijn de indieners van de zienswijzen
geïnformeerd. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om beroep in te stellen bij de rechtbank
Utrecht.
De aanvraag voor realisatie van het hondenpensioen met bijbehorende stukken alsmede de twee
zienswijzennota’s en omgevingsvergunning zijn in het raadsinformatiesysteem te raadplegen.
----------------

Motie nieuwe verlichting in (fiets)tunnels
In de raadsvergadering van 2 en 3 april besprak uw raad de motie nieuwe verlichting in (fiets)tunnels. Graag
informeren wij u over de stand van zaken.
Binnen Stichtse Vecht ligger er 20 tunnels. Een van deze tunnels is alleen bestemd voor autoverkeer. Drie tunnels
zijn voor auto-, fiets- en voetgangersverkeer bestemd en 16 tunnels zijn alleen voor fiets- en voetgangersverkeer.
Van de 20 tunnels zijn er in totaal 4 van de provincie Utrecht en 5 van Prorail. De overige 11 tunnels zijn van de
gemeente. Wij zijn wel van de tunnels van derden de wegbeheerder en verantwoordelijk voor het dagelijks
onderhoud. Voor de 11 gemeentetunnels zijn wij geheel verantwoordelijk.

Metingen in de tunnels
Om duidelijkheid te krijgen in de aard en omvang van het probleem is het wenselijk om het daadwerkelijke
verlichtingsniveau in de tunnels te weten. Hiervoor worden in 9 tunnels metingen uitgevoerd. De verdeling is zo
gemaakt dat deze representatief zijn voor de overige tunnels
De metingen zijn verdeeld over twee momenten een tijdens de schemerperiode (vanaf 1 uur voordat de verlichting
wordt ingeschakeld) en een moment tijdens donkerte. De metingen worden uitgevoerd met een lichtscan, waarmee
lopend de verlichting wordt gemeten. Deze scan geeft een betrouwbaar beeld van de verlichtingskwaliteit. Tijdens
de metingen worden foto’s gemaakt die gebruikt worden bij het opstellen van de rapportage.
Het resultaat van de lichtscan wordt verwoord in een rapportage. Naast getalswaarden worden hierin de
bevindingen verwoord, bijvoorbeeld over de beleving in en direct nabij de onderdoorgangen. In de rapportage
worden ook mogelijke oplossingsrichtingen voorgesteld, ter verbetering van de veiligheid.
De eerste metingen hebben inmiddels plaats gevonden. De verwachting is dat eind juni de rapportage gereed is en
wij de vragen vanuit de motie kunnen beantwoorden.
----------------
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Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Informatiebijeenkomst herontwikkeling Dorpshuis De Veenkluit in Tienhoven
• 18 juni, 19:00 – 20:00 uur
• Waar: Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25 Tienhoven
Inspiratiesessie Duidelijke Taal
• 2 juli, 14:00 – 16:00 uur
• Waar: bedrijfsrestaurant gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen
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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