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Repressieve huisvesting 

Sinds 2018 is de revitalisatie van de brandweerposten projectmatig opgepakt. Met dit bericht informeren wij u over 

de stand van zaken over de vier brandweerposten die deel uitmaken van dit project.  

Kockengen 

Voor de verbouwing van de brandweerpost is de afgelopen maanden een omgevingsvergunning verleend. De 

aanbesteding voor verbouw heeft helaas geen winnende aannemer opgeleverd. Op dit moment wordt de 

aanbesteding aangepast en zal de nieuwe uitvraag in oktober 2019 worden gepubliceerd. De nieuwe uitvraag heeft 

een ruimere planning en prijzen zijn geactualiseerd. Gunning staat gepland voor december 2019 waarna de 

verbouw zal plaatsvinden van januari t/m juni 2020. Als de bouw gaat starten, worden inwoners geïnformeerd.  

Nieuwer Ter Aa 

Voor de nieuwbouw van de brandweerpost te Nieuwer Ter Aa is voor de zomer opdracht verleend aan architect 

Paul van Eyk. Zijn schetsontwerp kwam als beste uit de bus. Inmiddels is het schetsontwerp uitgewerkt naar een 

definitief ontwerp. Met de omwonenden en andere belanghebbenden zoals de Dorpsraad, is een klankbordgroep 

opgericht. De komende maanden worden de installatietechnische- en constructieve tekeningen uitgewerkt waarna 

de aanbesteding in het laatste kwartaal van 2019 volgt. Realisatie van de nieuwbouw wordt eind 2020 verwacht.  

Nigtevecht 

Rijkswaterstaat heeft de gemeente in juni 2019 schriftelijk laten weten dat zij de beoogde locatie aan de Kanaaldijk 

Oost (De Punt) toch niet willen afstaan voor de vestiging van een brandweerpost. Dit in tegenstelling tot eerdere 

berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat waarin volledige medewerking werd toegezegd. In de zomerperiode zijn 

opnieuw alle mogelijke locaties in Nigtevecht onderzocht. De Provincie Utrecht heeft alle mogelijke locaties samen 
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met de gemeente bezocht. Dit heeft geleid tot een nieuwe locatie waar op dit moment de mogelijkheden voor in 

kaart worden gebracht. De Provincie heeft laten weten in te kunnen stemmen met deze nieuwe locatie. Deze wordt 

bekendgemaakt als voldoende duidelijk is of realisatie ook daadwerkelijk haalbaar is. De postcommandant en het 

korps zijn geïnformeerd over deze nieuwe locatie.  

Tienhoven - Westbroek 

Voor de fusiepost worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van Kerkdijk 176. Hij heeft aangegeven dat op de 

plaats van de huidige ligboxstal een nieuwe brandweerpost gebouwd kan worden. Momenteel voeren we 

gesprekken met de eigenaar over financiële, juridische en ruimtelijke aspecten. Deze worden in samenwerking met 

gemeente De Bilt gevoerd. Daarnaast zijn we in overleg met de provincie over de mogelijkheid om voor deze 

locatie een bestemmingsplan voor een brandweerpost in procedure te brengen. De provincie stelt dat het plan voor 

de nieuwe locatie voor de brandweerpost in Westbroek moet bijdragen aan ruimtelijke kwaliteitswinst. Daarnaast, 

om dit plan vergunbaar te krijgen vanuit Natura2000, moet de externe werking op dit gebied worden voorkomen 

(gaat dan vooral om verstoring van licht en geluid op vogels die op de plassen, graslanden foerageren en 

broeden). Ter uitwerking van de provinciale voorwaarde hebben wij overleg gehad met Natuurmonumenten en 

haar advies gevraagd om een voorstel voor invulling van hetgeen de provincie wenst. Dit was een positief overleg. 

Natuurmonumenten heeft een inmiddels een positief advies afgegeven. 

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

 

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water 

& Klimaat 2020-2023 

In de regio Utrecht Zuidwest zijn momenteel twee verschillende samenwerkingsverbanden binnen het domein 

Water & Klimaat. Het gaat hier om Winnet (samenwerking binnen de afvalwaterketen) en de Coalitie Ruimte 

Adaptatie (samenwerking binnen klimaatadaptatie). Sinds begin 2019 werken zij al ambtelijk samen als één 

netwerksamenwerking. Alle betrokken partijen zijn tevreden over deze samenwerking en willen dit graag bestuurlijk 

vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.  

 

Er is dan ook een Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat 2020 – 2023 opgesteld die nu moet 

worden vastgesteld. Deze netwerksamenwerking richt zich op de regionale opgaven vanuit het Bestuursakkoord 

Water (BAW) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).  

 

Naar aanleiding van de wens van de betrokken partijen wordt met de nieuwe overeenkomst vooral ingezet op een 

netwerksamenwerking waarbij het samen oppakken vanuit de gezamenlijke opgaven en behoeften centraal staat. 

Iedere partner levert hierin zijn eigen bijdrage.  

 

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

Update dossier Schiphol 
Op 31 oktober 2018 is de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over het procesverloop in het dossier Schiphol. 

In een nieuwe brief aan de leden van de gemeenteraad wordt de actuele stand van zaken weergegeven over de 

belangrijkste Schiphol-onderwerpen.  

 

De ontwikkelingen rond Schiphol en de Luchtvaartnota die Minister Cora van Nieuwenhuizen laat opstellen zijn de 

afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. In juli is het kabinetsbesluit genomen dat Schiphol in kleine stapjes mag 

groeien na 2020. De voor Schiphol toegestane groei wordt afhankelijk van de hoeveelheid hinderreductie die de 

luchtvaartsector weet te behalen. Hierbij geldt een uiteindelijk maximum van 540.000 vliegbewegingen (huidige 

plafond: 500.000 bewegingen). Het groeipercentage wordt jaarlijks vastgesteld, echter pas als door de sector 

hinderbeperkende maatregelen zijn genomen. Uitgangspunt van de Minister is dat de hinder elk jaar aantoonbaar 

minder moet worden.  

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-65-Bijlage-Water-en-Klimaat-Samenwerkingsovereenkomst-2020-2023.pdf
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Vanuit het cluster Groene Hart binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin de gemeente Stichtse Vecht is 

vertegenwoordigd, is schriftelijk gereageerd op de uitgangspunten van het Kabinet. Hierbij is extra aandacht 

gevraagd voor het buitengebied en de overlast door laagvliegend verkeer. Ook Stichtse Vecht bevindt zich in het 

buitengebied. In de brief wordt de Minister gevraagd het gesprek aan te gaan met een delegatie van bestuurders 

uit het cluster.  

 

Het kabinet bereidt diverse besluiten voor en is voornemens diverse beleidsnota’s vast te stellen die raakvlakken 

hebben met het Schipholdossier. Ook worden er momenteel veel onderzoeken uitgevoerd en vinden er discussies 

plaats in de Tweede Kamer. Ook de uitspraak van de Raad van State (RvS) inzake stikstof kan consequenties 

hebben voor de luchtvaart en komt in de brief aan bod. Voor de details wordt verwezen naar de inhoud van de 

brief.  
---------------- 

Pilotwoningen voor tijdelijke huisvesting 

vergunninghouders terug naar sociale 

woningvoorraad 
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht beoordeelt de Provincie Utrecht ieder half jaar de realisatie van de 

taakstelling huisvesting vergunninghouders door de gemeente Stichtse Vecht. In verband met een achterstand 

daarin op 1 januari 2017 is de gemeente onder actief toezicht gesteld. Vanwege de prestaties van de afgelopen 

jaren is dit toezicht weer afgeschaald naar het opvragen en valideren van informatie. 

 

Op 1 januari 2019 waren de achterstanden volledig ingehaald. Voorzieningen die speciaal voor de tijdelijke 

huisvesting van vergunninghouders in het leven zijn geroepen, zoals de pilotwoningen, komen nu leeg te staan. 

Pilotwoningen zijn doorstroomwoningen voor alleen gaande vergunninghouders in afwachting van 

gezinshereniging. In juli 2018 zijn al een keer 5 van de 10 pilotwoningen teruggegeven aan de corporaties zodat 

deze weer toegevoegd konden worden aan de schaarse woningvoorraad van sociale huurwoningen.  

 

De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is inmiddels zodanig terug gelopen dat de 

pilotwoningen in zijn geheel afgebouwd kunnen worden. Het college heeft daarom besloten dat alle vrij komende 

pilotwoningen terug zullen vallen naar de sociale woningvoorraad. 

 

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

Nadere subsidieregels Peuteropvang en 

voorschoolse Educatie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 de nadere subsidieregels peuteropvang en 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vastgesteld.  

 

Het regeerakkoord steekt in op intensivering van de uren in de voorschoolse opvang. Wij implementeren dit met 

startdatum 1 januari 2020. Dit is de reden dat het toetsingskader is aangepast. De houders van de peuteropvang 

zijn vrij gelaten in hun keuze hoe ze dit vorm geven.  

 

Tevens is de doelgroepdefinitie uitgebreid. Vanaf 2020 wordt ook het criterium of ouders in de schuldsanering 

zitten meegenomen bij het indiceren van een doelgroepkind. Indien ouders in de schuldsanering zitten heeft dit 

mogelijk een negatief effect op de (taal)ontwikkeling.  

 

Voor de intensivering van voorschoolse opvang en de uitbreiding van de doelgroep zijn vanuit het Rijk voldoende 

middelen beschikbaar.  

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

 


	In deze RaadsInformatieBrief:
	Kockengen
	Nieuwer Ter Aa
	Nigtevecht
	Tienhoven - Westbroek

	RIB # 65

