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Verbouwing Binnenweg 2 in Maarssen t.b.v. 

huisvesting consultatiebureau (GGDrU) 
De aanbesteding voor de verbouw van de brandweerkazerne aan de Binnenweg 2 in Maarssen is afgerond. 

Bouwbedrijf Van Zoelen uit Utrecht kan de verbouwing binnen de gestelde termijn uitvoeren waardoor het voor het 

consultatiebureau mogelijk is om tijdig te verhuizen naar hun nieuwe onderkomen in de brandweerkazerne. De 

GGDrU dient immers het huidige pand aan de Gaslaan 18 in Maarssen te verlaten. In raadsinformatiebrief 49 is 

eerder bericht over deze verbouwingsinvestering en de doorwerking in de begroting 2019. Met de verbouw van de 

brandweerkazerne wordt dus vooruit gelopen op de begrotingsvaststelling. Op 2 oktober komt een kredietbesluit 

aan de raad. Conform de uitgangspunten in het coalitieakkoord kiezen wij voor een duurzame verbouwing waarbij 

het (gehele) gebouw wordt voorzien van een gasloze installatie (warmtepomp). 
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Rechtelijke uitspraak bermenaanpak Westbroekse 

Binnenweg en Oudedijk 
In 2013 is gestart met het project “Bermenaanpak Westbroekse binnenweg en Oudedijk” waarbij gezamenlijk met 

de bewoners is gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte door het gebruik van de bermen te regelen. In 

totaal ging het om 118 dossiers. Met bewoners van 113 percelen is overeenstemming bereikt. Bij de overige 5 

adressen hebben de eigenaren van aangrenzende percelen een beroep op verjaring gedaan. Onze huisadvocaat 

stelt dat er geen sprake is van verjaring. De gemeente heeft de vervolgstap gezet en een revindicatieprocedure 

opgestart. Hiermee wil de gemeente een principe-uitspraak van de rechter krijgen om precedentwerking te 

voorkomen. De gemeente beroept zich daarmee op haar eigendomsrecht (revindicatie). Dit geldt ook voor de 

lopende projecten waarbij we het grondgebruik van de gemeente regelen. 

 

Wij hebben deze procedure bij de rechtbank opgestart in het algemeen belang om een tweetal redenen. Om onze 

eigendommen veilig te stellen en om precedentwerking ten opzichte van de overige 113 percelen te voorkomen. 

Revindicatieprocedure (terugvorderen van het eigendom) 

Op 14 september 2017 heeft de zitting plaatsgevonden bij de rechtbank. Op 18 juli jl heeft de rechtbank uitspraak 

gedaan. De uitspraak heeft enige tijd op zich laten wachten omdat de gemeente eerst heeft geprobeerd om op 

minnelijke wijze tot overeenstemming te komen met partijen. Uiteindelijk hebben partijen aangegeven hun claim op 

verjaring te willen voortzetten en heeft de gemeente de rechtbank verzocht een uitspraak te doen. 

 

De rechtbank stelt de gemeente op alle punten in het gelijk. De rechtbank stelt dat de gemeente eigenaar is van de 

betwiste percelen en veroordeelt de partijen om binnen dertig dagen na uitvoering van het vonnis de bij partijen in 

gebruik zijnde strook grond te ontruimen en ontruimd te houden. 

 

We begrijpen heel goed dat deze uitspraak voor betrokkenen teleurstellend kan zijn. De gemeente zal nog 

eenmaal partijen een standaard gebruikersovereenkomst aanbieden om het gebruik van de grond te regelen 

alvorens over te gaan tot het uitvoering van het vonnis. 

 

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

 

Scholierenlijn 646/647 rijdt tot zomer 2019 
Wij hebben er bij het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht op aangedrongen om buslijn 646/647 met ingang 

van de nieuwe dienstregeling op 9 december 2018 niet in te korten maar de volledige route te laten rijden. Het 

college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft besloten om deze buslijn tot de zomer van 2019 te laten rijden. 

Zo hebben de leerlingen en ouders voldoende tijd en gelegenheid om zich voor te bereiden op alternatief vervoer. 

Scholieren uit (onder andere) Kockengen kunnen dus nog de rest van het schooljaar 2018/2019 met buslijn 

646/647 naar het Driestar College in Gouda reizen. Daarna wordt de buslijn wel ingekort en zullen zij een 

alternatief moeten vinden. 

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

 

Beleidsregels re-integratie en Loonkostensubsidie 

Stichtse Vecht 2018 
Op 18 september 2018 heeft het college van B&W de Beleidsregels re-integratie en Loonkostensubsidie Stichtse 

Vecht 2018 vastgesteld. De beleidsregels bieden in samenhang met de verordening meer mogelijkheden om 

mensen te ondersteunen naar werk, scholing of vrijwilligerswerk. 
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Als gevolg van wijzigingen in de Participatiewet is op 31 oktober 2017 de Verordening re-integratie en 

Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2017 vastgesteld. Deze verordening vormt de basis van de voorgelegde 

beleidsregels. Tegelijk is een reguliere update uitgevoerd, waaronder het samenbrengen van diverse beleidsregels 

tot een beleidsregel.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn uitbreiding van de doelgroep voor de Participatievoorziening beschut werk en de 

mogelijkheid om kosten die met werkaanvaarding samenhangen te vergoeden tot maximaal € 750,00.  

Tevens is de eigen bijdrageregeling voor de niet-uitkeringsgerechtigden vastgesteld conform de draagkrachtregels 

voor bijzondere bijstand: met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt  

geen eigen bijdrage gevraagd, en van het inkomen dat hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde 

bijstandsnorm wordt 40% aangemerkt als draagkracht. 

 

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

 

Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden  
Graag informeren wij u over de fusering van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot een nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden per 1 januari 2019. Deze gemeentelijke herindeling leidt tot een wijziging van de provinciegrens 

en daarmee ook de grens van de veiligheidsregio’s. De nieuwe gemeente gaat deel uitmaken van de provincie 

Utrecht. Voor de Veiligheidsregio Utrecht betekent dit dat de omvang van het grondgebied van deze 

gemeenschappelijke regeling daarmee zal toenemen. 

 

Het wetsvoorstel heeft bepaalt dat Vijfheerenlanden in plaats treedt van Vianen. Dit houdt in dat er geen procedure 

tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRU nodig is in verband met de naamswijziging van Vianen in 

Vijfheerenlanden. Het feit dat er geen sprake is van uit- of toetreding laat onverlet dat er wel financiële afspraken 

over de gevolgen van de herindeling moeten worden gemaakt om te voorkomen dat deze financiële gevolgen neer 

slaan bij de overige gemeenten of de VRU als zodanig. De wet Algemene regels herindeling schrijft voor dat 

hiervoor voorzieningen getroffen dienen te worden. De minister heeft aan de VRU medegedeeld dat de kosten van 

de herindeling niet voor rekening komen van (de eigenaren van de) betrokken gemeenschappelijke regelingen 

anders dan de Vijfheerenlanden.  

 

Het college is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de standpuntbepaling. In deze standpuntbepaling heeft 

het college aangegeven in te stemmen met het feit dat Vijfheerenlanden in de plaats van Vianen treedt, mits dit 

geen extra kosten met zich meebrengt voor Stichtse Vecht en dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en veiligheid. 

 

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

 

Ontwerpbestemmingsplan Laan van Niftarlake 129 

Tienhoven 
Via deze weg willen wij u informeren over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Niftarlake 

129’. Het bestemmingsplan omvat de realisatie van 2 woningen ter plaatse van een langhuisboerderij in de kern 

van Tienhoven. Op de locatie waren reeds 2 woningen toegestaan. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) ligt binnenkort in het kader van zienswijzen voor 

iedereen ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen en is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan is conform artikel 3.1 Wro een 

bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt verwacht in Q4 2018.  

 

Om u alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp ter 

kennisneming aan u voor. Na afloop van de zienswijzenperiode zal het plan met een Nota van Beantwoording van 

de eventueel ingediende zienswijzen ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 
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U kunt bij vragen over dit bestemmingsplan altijd contact opnemen met Ilse Vaartjes. 

 

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

 

Keuze Ondernemerspeiling 
Ondernemers zijn belangrijk voor gemeente Stichtse Vecht. Ze zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, 

ondersteunen initiatieven en dragen daarmee bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Daarom is kennis van de 

mening van de ondernemer over de dienstverlening van de gemeente van groot belang. Een ondernemerspeiling 

geeft een beeld van hoe de lokale ondernemers de gemeente ervaren. Hiermee krijgen we inzicht in hoe we onze 

dienstverlening en het ondernemersklimaat optimaliseren. In de gemeente zijn momenteel twee 

ondernemerspeilingen in omloop, de peiling van VNG Realisatie en die van MKB Nederland (MKB vriendelijkste 

gemeente). Als gemeente Stichtse Vecht zetten wij actief in op de ondernemerspeiling van VNG Realisatie. Deze 

peiling wordt iedere twee jaar gehouden, de volgende is gepland eind 2019. In 2015 en 2017 is al een 

zogenoemde 0-peiling en 1-peiling geweest. Een 2-peiling in 2019 biedt de mogelijkheid om de resultaten te 

vergelijken. Er wordt vanuit de gemeente niet actief aan ondernemers gevraagd om deel te nemen aan de peiling 

voor MKB vriendelijkste gemeente. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat we maar eenmaal een inspanning 

willen vragen van lokale ondernemers om een ondernemerspeiling in te vullen, de MKB peiling online door 

willekeurige personen ingevuld kan worden, de MKB peiling minder inzichten biedt in verbeterpunten en zich alleen 

richt op het MKB. 

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

 

Afronding succesvolle jonge ambtenarendag 
Op 3 mei jl. vond de Jonge Ambtenarendag (JAD) plaats in Stichtse Vecht. Het was een groot succes! Voor de 700 

jonge ambtenaren uit heel Nederland was het een leuke dag vol workshop en uitwisselingen van ervaringen. Zowel 

van deelnemers als van sprekers ontvingen wij veel positieve reacties. De JAD’18 in Stichtse Vecht was een 

unieke editie, omdat deze niet in een grote stad plaatsvond, niet in een theater en niet op één centrale locatie. Ook 

was de JAD nog nooit zo snel uitverkocht als dit jaar.  

Opbrengst  

De JAD heeft gemeente Stichtse Vecht het volgende opgeleverd:  

 De JAD heeft een grote bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van gemeente Stichtse Vecht binnen 

de diverse geledingen van de overheid.  

 Publicaties in Binnenlands bestuur en communicatie onder vele jonge ambtenarennetwerken.  

 Hoge waarderingen van de deelnemers: zij waren zeer te spreken over onze editie: 97% van de 

deelnemers gaf de JAD’18 als cijfer een 4 of 5 (uit 5).  

 Stichtse Vecht geprofileerd als aantrekkelijke werkgever. In de gesprekken met jonge sollicitanten merken 

we al dat de JAD in Stichtse Vecht onze gemeente ook als werkgever aantrekkelijker heeft gemaakt.  

 We hebben met dit evenement nog maar eens bewezen dat wij innovatie en verjonging in de publieke 

sector omarmen. Op het evenement zijn veel inspirerende workshops gegeven en debatten gevoerd over 

vooruitstrevende dienstverlening in de publieke sector.   

 De JAD’18 heeft tot slot ook een bijzondere vorm van samenwerking teweeg gebracht met Nyenrode 

Business Universiteit. Ook in de toekomst willen we meer met Nyenrode samenwerken en dit was een 

geslaagde eerste samenwerking. De organisatie van de JAD heeft ook waar mogelijk de samenwerking 

gezocht met lokale ondernemers, zoals voor een activiteit op het water en voor streekpakketten als 

presentjes voor de sprekers. Ook is samengewerkt met Slot Zuylen en de gevangenis in Nieuwersluis.  

 

Van de JAD is een aftermovie gemaakt, die kun u hier bekijken.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJOeS8p2jWU
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Financiën 

Stichtse Vecht heeft bij het binnenhalen van de JAD een toezegging gedaan om garant te staan voor een bedrag 

tussen de € 30.000,- en € 80.000,-. Hierover bent u reeds geïnformeerd. Vervolgens is de bijdrage van gemeente 

Stichtse Vecht aan de Stichting Jonge Ambtenarendag afgebakend tot een bedrag van maximaal € 40.000,-. 

Inmiddels is de balans opgemaakt en is de definitieve bijdrage van Stichtse Vecht aan dit evenement uitgekomen 

op (de maximale) € 40.000,-. Aanvankelijk was de verwachting dat de bijdrage iets lager zou uitvallen, maar de 

inhuur van een grote tent met bijbehorende techniek voor de plenaire gedeelten van de dag hebben de kosten 

hoger doen uitvallen. In verband met de bijzondere locatie golden voor de tent bijzondere eisen. Zo moest deze 

onder andere voorzien zijn van verankering. Dit om het gras te beschermen en de daaronder lopende leidingen 

niet te beschadigen. 

  

Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot een prachtige editie van de JAD in Stichtse Vecht. 

 

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

 

Aanpak participatie bij gebiedsontwikkeling 

Hazeslinger 
Op 25 april 2016 heeft het college het besluit genomen de haalbaarheid van ontwikkelvariant G te onderzoeken 

voor de gebiedsontwikkeling van de Hazeslinger te Breukelen. Aanleiding van dit besluit tot nader onderzoek naar 

de mogelijkheden van een gebiedsvisie Hazeslinger is het op 28 oktober 2014 aangenomen amendement inzake 

de bestemmingsreserve “Inrichting Hazeslinger”. 

 

De Aldi, in samenwerking met Aalberts ontwikkeling (Aalberts), en het kerkbestuur R.K. Parochie St. Jan de Doper, 

Vecht en Venen (parochiebestuur) hebben een principeverzoek ingediend ter realisatie van ontwikkelvariant G. Met 

het collegebesluit van 8 maart 2018 heeft het college een positieve grondhouding aangenomen voor de plannen 

van Aalberts en het parochiebestuur. De Aldi en het parochiebestuur zijn bezig om hun initiatieven verder te 

brengen conform het collegebesluit.  

 

De ontwikkelvariant G is niet participatief opgesteld. Wij hebben in het verleden geheimhouding gelegd op de 

rapportages, welke geleid hebben tot deze ontwikkelvariant vanwege de financiële berekening van de grondpositie 

van de gemeente en vertrouwelijkheid van de gesprekken met vastgoedeigenaren. Dit leidt nu tot vragen om meer 

openheid bij de winkeliersvereniging en eigenaren van panden rondom de Hazeslinger.  
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Ons college hecht veel aan transparantie bij besluitvorming. Wij hebben daarom besloten een samenvatting van de 

ontwikkelvarianten A t/m G openbaar te maken via de informatiepagina http://www.hazeslinger.nl. Daarnaast 

organiseren we 2 inloopmomenten om draagvlak te peilen. Tevens peilen wij kort wat inwoners het belangrijkst 

vinden bij de herinrichting van het parkeerterrein. 

 

Uw raad wordt uitgenodigd als toehoorder voor deze inloopmomenten. Na deze inloopmomenten informeren wij uw 

raad via een informatieve commissie over het resultaat van deze inloopmomenten. 

 

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 3 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

 

http://www.hazeslinger.nl/
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten

