
In deze RaadsInformatieBrief: 

Reactie bestemmingsplan Lage Weide Utrecht .................................................................................. 1 

Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij Waterschapsverkiezingen ............................................. 2 

Verkiezingsborden ................................................................................................................................ 2 

Ontwerpbestemmingsplan Bosdijk 10 ................................................................................................. 2 

Kernenuitwerking 2018 bepaalt volgorde beoordeling van onderwijslocaties ................................. 3 

Bijeenkomstenkalender ........................................................................................................................ 3 

 

Reactie bestemmingsplan Lage Weide Utrecht  
Op 15 november staat het reparatieplan van het bestemmingsplan Lage Weide op de agenda van de commissie 

Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht. Het bestemmingsplan Lage Weide is in 2016 door de Raad van State 

namelijk vernietigd. De raad van State heeft de gemeenteraad van Utrecht opdragen binnen een jaar een nieuw 

bestemmingsplan vast te stellen. Dit reparatieplan voorziet hierin. 

 

In het reparatieplan is een geurcontour opgenomen die over een deel van het grondgebied van Stichtse Vecht 

loopt. Binnen de geurcontour ligt ook een deel van de ontwikkelingslocatie Planetenbaan. In totaal kunnen we hier 

in de toekomst circa 1500 woningen realiseren. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

gemeentelijke woningbouwopgave. Mogelijk kan een deel van deze woningen niet worden ontwikkeld door deze 

geurcontour van Lage Weide, dit zijn we nu aan het uitzoeken. 

 

De gemeente Utrecht heeft ons niet betrokken bij de voorbereiding van dit reparatieplan Lage Weide. Daarom is 

aan de gemeente Utrecht schriftelijk gevraagd met ons hierover in gesprek te gaan en ons tijd te geven om de 

gevolgen van deze geurcontour te onderzoeken. 

   

----------------  
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Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij 

Waterschapsverkiezingen  
 

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er gecombineerde verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de 

Waterschappen. Zowel voor de Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen kunnen kiesgerechtigden hun 

stem uitbrengen in een willekeurig stemlokaal in gemeente Stichtse Vecht.  

 

In Stichtse Vecht zijn twee waterschappen actief: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi 

en Vecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald dat voor de 

Waterschapsverkiezingen een kiesgerechtigde alleen zijn stem kan uitbrengen in een stembureau dat gelegen is in 

het deel van de gemeente dat ligt in het grondgebied van de waterschap. Het is gebruikelijk dat kiesgerechtigden 

bij reguliere verkiezingen in ieder willekeurig stemlokaal hun stem kunnen uitbrengen. Met de 

Waterschapsverkiezingen wijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties echter hiervan af.  

 

Op grond van artikel J 5 van de Kieswet heeft het college van B&W besloten de organisatie van alle toekomstige 

Waterschapsverkiezingen gelijk te stellen met die van de Provinciale Staten. De kiezers van de eigen gemeente 

kunnen ook in stembureaus buiten het gebied van het eigen waterschap, maar binnen de eigen gemeente, hun 

stem uitbrengen. Met deze eenduidigheid maken we het makkelijk voor de kiezers en leidt dit bij hen niet tot 

verwarring, bovendien kan het de opkomst bevorderen. 

 

Bij de eerste Waterschapsverkiezingen in 2015 had het college al ingestemd met het stemmen in een willekeurig 

stembureau. Met dit besluit wordt het dus nu mogelijk gemaakt voor alle toekomstige (gecombineerde) 

Waterschapsverkiezingen. 
 

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

 

Verkiezingsborden  
Het college heeft besloten de lijn die de burgemeester vorig jaar heeft ingezet om geen verkiezingsborden meer te 

plaatsen, voort te zetten en plaatsing van verkiezingsborden af te schaffen voor alle toekomstige verkiezingen. 

Argumenten hiervoor zijn: de verkiezingsborden passen niet meer in het huidige digitale tijdperk, er zijn 

alternatieven en de kosten van plaatsing van de borden. Er is politiek draagvlak voor het stoppen met het plaatsen 

van verkiezingsborden. 

De instanties die verkiezingen organiseren worden op de hoogte gesteld van dit besluit. 

 

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

 

Ontwerpbestemmingsplan Bosdijk 10  
Via deze weg willen wij u informeren over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bosdijk 10, 

Kockengen’. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woning te realiseren met een grotere goot- en 

nokhoogte dan nu is 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 Q2 2019.  

 

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

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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de eventueel ingediende zienswijzen ter vaststelling aan u worden voorgelegd. U kunt bij vragen over dit 

bestemmingsplan contact opnemen met Charlotte Spaan. 

 

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

 

Kernenuitwerking 2018 bepaalt volgorde beoordeling 

van onderwijslocaties   
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijslocaties. Elke 2 jaar actualiseren we 

daarom de gegevens van de Kernenuitwerking voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat is zo afgesproken 

toen uw raad het beleidskader Onderwijshuisvesting vaststelde op 20 december 2016. Aan de hand van de 

gegevens uit de Kernenuitwerking bepalen we welke schoollocaties het eerst in aanmerking komen voor de 

beoordeling naar nieuwbouw of renovatie. Graag informeren we u over de betekenis van de Kernenuitwerking voor 

de (volgorde van de) beoordeling voor onderwijslocaties.  

 

De Kernenuitwerking biedt per dorpskern een overzicht van alle schoolgebouwen en gymnastiekaccommodaties 

en de spreiding ervan over de kern. Dit overzicht bevat de actuele leerlingentellingen, de leerlingenprognoses en 

de duiding van deze cijfers. Hiermee kan bijvoorbeeld de omvang van scholen of gymzalen in nieuwbouwprojecten 

tot moment van aanbesteding worden bijgesteld. Zo wordt voorkomen dat een nieuw gebouwde school al bij 

oplevering te klein is. Op basis van de Kernenuitwerking worden de schoolgebouwen/locaties ouder of gelijk aan 

40 jaar beoordeeld. Dit gebeurt op chronologische volgorde van stichtingsjaar.  

 

Projecten die nu lopen zijn: 

 

Korte termijn 

Vervangende nieuwbouw projecten op het Harmonieplen (voor scholen Kompas en voorheen Palet = nu 

Wereldkidz Bolenstein) en Daalse Hoek (voor de Pionier). De realisatie loopt door tot in 2021 en 2022-23. Deze 

projecten worden minimaal aardgasvrij en Bijna energie neutraal (BENG) uitgevoerd. Als in 2019 het 

investeringsverbod in huisvesting voor schoolbesturen wordt opgeheven onderzoeken we of de twee projecten 

alsnog energieneutraal kunnen worden gerealiseerd.  

Over de haalbaarheid rond een extra locatie voor een deel van de leerlingen van de Pionier bent u op 8 november 

2018 reeds via een RIB geïnformeerd.  

 

Middellange termijn 

In de kern Maarssenbroek is ervoor gekozen om een groep van negen schoolgebouwen en twee 

gymnastiekaccommodaties samen te beoordelen. Deze gebouwen hebben stichtingsjaren tussen 1973 en 1979. Al 

deze gebouwen liggen in de wijken Bloemstede, Duivenkamp, Fazantenkamp en Kamelenspoor. 

Voor deze groep wordt een Integraal Onderwijshuisvestingsplan Maarssenbroek midden en zuid en meerjaren 

investeringsplan (hierna IHPM) samengesteld. De planning is dit  IHPM in 2020 aan uw raad voor te leggen. Op 31 

oktober 2018 vond de kick-off bijeenkomst met de 4 betrokken schoolbesturen plaats om de aanpak te bespreken. 

Een gefaseerde realisatie is voorlopig het uitgangspunt, gekoppeld aan de nog op te stellen ontwikkelscenario’s.  

Vanzelfsprekend betrekken we (bestaande en/of nieuwe) partners uit de kinderopvang vanuit onze wil om Integrale 

Kindcentra te faciliteren. Ook verkennen we of functies vanuit het sociaal domein kunnen worden toegevoegd. Het 

betrekken van meerdere besturen en locaties biedt kansen tot vernieuwing op vier scholeneilanden. Zo werken we 

als gemeente aan een verbeterde leer- en speelomgeving voor onze schoolgaande kinderen. 

 

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

 

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-75-bijlage-Uitwerking-Beleidskader-po-en-vo-2018.pdf
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Raadsvergadering 

 Wanneer: 20 november, 19:30 uur 

 Waar: 4en1 theater, Schepersweg 6A, Breukelen 

 

Commissie Sociaal en Fysiek Domein 

 Wanneer: 27 november, 19:30 uur 

 Waar: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen 

 

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

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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