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Geachte heer van Nieuwenhoven, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over de projectenlijst bij de actualisatie woonvisie 2017 - 2020. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Gezien de toezegging in juni/juli mag de raad de nieuwe geactualiseerde Projectenlijst incl. 
onderbouwing, behorende bij de geactualiseerde Woonvisie, komende commissie cyclus 
verwachten? 
 
Antwoord 1 
Nee, zie RIB 62 in de bijlage.  
 
Vraag 2 
Zo niet wanneer wordt deze nieuwe projectenlijst dan uiterlijk aangeboden? 
 
Antwoord 2 
Op 17 december 2019, zie RIB in de bijlage.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Afronding actualisatie woonvisie 
Op 2 juli 2019 heeft de raad de actualisatie van de woonvisie 2017 - 2020 vastgesteld. De volgende onderdelen 

zouden alsnog in deze actualisatie verwerkt worden en worden opnieuw aan de raad voorgelegd in december: 

1. De duurzaamheidsparagraaf wordt ingevuld zodra de Routekaart klimaatneutraal is vastgesteld.  

2. De woonbehoefte per kern wordt nader onderzocht en op basis van de werkelijke behoefte worden de 

percentages voor nieuwbouw van middenhuur en betaalbare koop ingevuld.  

3. De projectenlijst wordt nader toegelicht en onderbouwd.  

Aan deze drie onderdelen wordt in de komende maanden gewerkt. Het externe bureau Companen heeft de 

opdracht om de woonbehoefte per kern te analyseren. Voor wat betreft de projectenlijst is de stikstofproblematiek 

mede van invloed. De impact daarvan op de projecten wordt nader in beeld gebracht. Zodra de actualisatie 

compleet is, bieden we deze eind november aan in de commissie en 17 december aan in de raad. Het is de 

bedoeling dat deze dan in één keer afgerond kan worden.  

 

Op 2 juli 2019 heeft de raad ook de nieuwe regionale huisvestingsverordening vastgesteld. Er is toegezegd om 

inwoners hierover te informeren zodat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste wijzigingen hierin. Deze 

communicatie wordt deze maand opgestart.  

 

---------------- 
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Septembercirculaire 2019 
Op 14 september jongstleden hebben we de septembercirculaire 2019 ontvangen. Deze laat voor gemeenten een 

somber financieel beeld zien voor 2019 en 2020.  

 

Daarnaast laat de Programmabegroting van Stichtse Vecht eveneens een negatief saldo zien – nog zonder de 

septembercirculaire. De Programmabegroting wordt door de Provincie getoetst op basis van de meicirculaire en 

deze is in de Programmabegroting verwerkt. Het college heeft daarom besloten om eerst de Programmabegroting 

2020 sluitend te maken. Het positieve nieuws is dat meerjarig de septembercirculaire vanaf 2021 de begroting 

sluitend laat zijn.  

 

De komende periode buigt het college zich over de impact van de circulaire. In onderstaande tabel ziet u op 

hoofdlijnen de uitkomsten voor 2019 en komende jaren.  

 

De uitwerking en de beleidsmatige gevolgen worden geagendeerd ter bespreking in uw raad van december. 

 

 
 

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

Tijdelijk geen maandelijkse alarmtest bij Bisonspoor 
Iedere eerste maandag van de maand vindt om 12.00 uur de landelijke waarschuwings- en alarmeringstest plaats.  

De zogenoemde WAS palen worden in geval van een ramp of crisis gebruikt om iedereen te waarschuwen. 

Vanwege de werkzaamheden in en rondom Bisonspoor zal de bestaande WAS paal  bij Bisonspoor (tijdelijk) 

worden weggehaald.  Vanaf oktober zullen de bewoners daarom (tijdelijk) geen geluid horen. Met de hulpdiensten 

is afgesproken dat er bij een calamiteit waarbij de WAS paal normaal gesproken ingezet wordt, de bewoners op 

een andere manier geïnformeerd worden. Binnen het gebied waar dit van toepassing is, zullen wij alle inwoners 

met een huis aan huis brief hierover informeren. Naar verwachting zal de nieuwe paal begin 2020 geplaatst 

worden.  

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

 

Jongeren in Stichtse Vecht gaan tinderen voor het 

klimaat 
Vanaf 30 september kunnen jongeren tussen 16-23 jaar met een paar swipes meepraten over het klimaatprobleem 

en duurzame energie in Stichtse Vecht.  Via de online tool Swipocratie krijgen zij diverse klimaatdilemma’s 

voorgelegd  én kunnen ze aangeven wat ze willen veranderen aan hun eigen gedrag.  
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Activerende campagne 

Swipocratie is onderdeel van het project ‘Watt Nou! Jongeren over energie’. Dit is een initiatief van 12 gemeenten, 

de provincie Utrecht en de NMU om de visie van jongeren, in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, actiever te betrekken bij 

de lokale energiedialoog. Stichtse Vecht is één van de gemeenten waar deze campagne van start gaat. 

Verschillende activerende filmpjes op social media en een postercampagne gaan de jongeren gericht stimuleren 

om hun mening te geven in de online tool Swipocratie. 

Geef jongeren een stem 

Jongeren zijn vaak weinig hoorbaar in de discussie rond duurzaamheid, terwijl het vooral over hún toekomst gaat. 

Veel jongeren hebben wel degelijk een stevige visie, maar die komt pas boven tafel als ze op de juiste manier 

worden benaderd. Via Swipocratie kunnen ze op een gemakkelijke, snelle en laagdrempelige manier hun mening 

geven door alleen maar te swipen. Een soort Tinder dus, maar dan met opties tegen klimaatverandering.  

 

In het najaar volgt nog een bijeenkomst met belangstellende jongeren. Samen gaan zij aan de slag met een 

concreet plan om onze gemeente te voorzien van duurzame energie. Dit 'bod van jongeren' en de uitkomst van 

Swipocratie wordt vervolgens meegenomen in het gesprek rond de energietransitie – de overgang van fossiele 

naar duurzame energie. 

 

‘Watt Nou’ wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Utrecht. 

 

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

Kerstbomeninzameling 
De kerstbomeninzameling in Stichtse Vecht blijft in januari 2020 ongewijzigd. Eerder had het college aangegeven 

het jaar 2019 te zien als overgangsjaar om vanaf 2020 de kerstbomeninzameling anders te organiseren. De 

inzameling in 2019 is inmiddels geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie heeft het college besloten de 

kerstbomeninzameling in 2020 niet te wijzigen. Dit betekent dat de kerstbomeninzameling op de vaste 

inzamelplekken in stand blijft en er loten worden uitgedeeld aan kinderen die kerstbomen inleveren. 

 

Wel gaat de gemeente de mogelijkheden verkennen om de opzet van de kerstbomeninzameling voor het jaar 2021 

te veranderen. Het college is van mening dat het bemensen van de inzamelplekken geen taak is van de overheid 

en dat dit door de samenleving zelf moet worden opgepakt. Dit idee werken we nader uit en leggen we voor aan 

wijkcommissies, dorpsraden en maatschappelijke organisaties. Mogelijk zien zij hierin een rol voor zichzelf 

weggelegd. Voorwaarde hierbij is dat de partij die dit wil of kan doen het voor Stichtse Vecht als geheel op zich kan 

nemen. Het doel is verlaging van de kosten waarmee getracht wordt verhoging van de afvalstoffenheffing te 

voorkomen. Mocht er geen draagvlak zijn binnen de samenleving om dit op deze manier vorm te geven, dan kan er 

een einde komen aan de traditie van de kerstbomeninzameling door de jeugd in combinatie met een loterij. 

  

Vanaf half december besteden we hier extra aandacht aan in de advertorial in VARnws medio december. Ook 

delen we deze informatie via de gemeentelijke website, online nieuwsbrief, de afvalapp en social media. 

 

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

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

 

Ondernemersbijeenkomst 'Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’ 

• 26 september, 15:45 – 19:00 uur 

• Waar: Schulp Vruchtensappen, Zandpad 76, Breukelen 

 

Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie 

• 28 september, 13:00 – 16:00 uur 
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• Waar: verzamelpunt: C-Fordt, Herenweg 3, Maarssen 

 

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/
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