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Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze 
doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. 
De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en 
goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een 
grote complexe woningopgave.
De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we 
kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij 
alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze 
urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. 
Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en 
beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie.
 
Naast deze samenwerking is een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, 
ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in 
verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als 
vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een 
hoog en passend voorzieningen niveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze 
inwoners realiseren.
 
In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze 
voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons 
karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in 
onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet 
langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol 
en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het 
vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij 
in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om 
nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te 
ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en 
toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief 
informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de 
manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.
 
Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart 
gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen 
en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet 
op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger onderhoud, 
zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te zorgen voor 
passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren 
en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen 
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en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes 
om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

Doelstelling

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers
Om de verbeteringen inzichtelijk te maken willen wij in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland zijn. In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan 
alle aspecten van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente 
voor ondernemers te zijn.
 

Acties

2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed
In 2022 willen we de MKB vriendelijkste gemeente zijn. Om dit te bereiken verstevigen we onze 
samenwerking. Dit doen we door periodiek overleg te voeren met de ondernemersverenigingen en 
ondernemers en retailers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; de ruimtebehoefte van bedrijven, 
nieuwe initiatieven die we samen met de ondernemers kunnen oppakken en onze dienstverlening. We 
voeren gesprekken met vertegenwoordiger van alle ondernemersverenigingen en De Rondevener 
Onderneemt (DRO) over overkoepelende vraagstukken over mobiliteit, etc. Onze accountmanager 
bedrijven is zichtbaar en bereikbaar voor ondernemers. Eind 2020 is de top-80 van grootste bedrijven 
bezocht.

2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd.
Om de MKB vriendelijkste gemeente te worden versterken we onze dienstverlening. Hierbij wordt 
ingezet op de communicatie en informatievoorziening richting ondernemers. Onze website heeft een 
portal voor ondernemers en wordt ingericht met input van ondernemers. Daarnaast optimaliseren we 
onze eigen dienstverleningsprocessen. De doorlooptijd van facturen wordt geoptimaliseerd, waarbij de 
vervaldatum voor lokale leveranciers op nul dagen wordt  gesteld. De responstijd op vragen wordt 
verkort en de termijnen voor het verlenen van een vergunning zijn geoptimaliseerd.

2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie
Bedrijven hebben behoefte aan meer ruimte. Dit blijkt uit het Stecrapport dat in 2019 is opgesteld. Per 
bedrijventerrein bepalen we de strategie hoe we met deze ruimtevraag om gaan. In de strategie wordt 
ingegaan op de kwaliteitsverbetering van het vastgoed en de openbare ruimte, potentiële 
herstructurerings- en verdichtingslocaties en thema’s als parkeren en veiligheid. Hiervoor worden 
gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en makelaars. Zij hebben eveneens een rol bij de 
kwaliteitsverbetering en het tegengaan van leegstand. Daarnaast wordt ingezet op de aanleg van 
nieuw bedrijventerrein. Hiervoor starten we een lobby richting de Provincie.

2.01.4  We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en 
toeristisch-recreatieve positie
Om de belangen van ons lokale bedrijfsleven te vertegenwoordigen is het wenselijk om onze 
samenwerking in de regio te intensiveren. Deze samenwerking is drieledig: richting Groene Hart (met 
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name toeristisch-recreatief), richting Metropoolregio Amsterdam (bedrijven veelal georiënteerd op 
Amsterdam/Schiphol) en richting Utrecht (ligging in Provincie Utrecht, verband met Ruimtelijk-
Economisch Programma U10 netwerk). In lijn met actie 3.07.1 zoeken we uit hoe we onze positie in 
de regio op economisch vlak kunnen versterken en formaliseren. 

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse 
leeftijds- en doelgroepen
De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om 
bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Dit betekent tot 2025 dat er 1200 woningen 
gebouwd worden en dat we een antwoord moeten hebben op de verwachte groei van 2700 inwoners 
vanaf 2030. Er is een grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een 
breed aanbod aan woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de 
woonwensen van leeftijdsgroepen tot 40 jaar en op de woonwensen van onze 65+ers.

Acties

2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen
Met de nieuwbouwprogrammering uit de Ruimtelijke Verkenning wonen, krijgen senioren en jongeren 
specifiek de aandacht als het gaat om passend woningaanbod. Kansen worden benut om de huidige 
woningvoorraad beter te laten aansluiten op deze doelgroepen. Allereerst gebeurt dat natuurlijk in 
projecten waar de gemeente zelf de regie heeft zoals Vinkeveld, De Maricken, Land van Winkel en de 
Stationslocatie. Aan overige initiatieven wordt meegewerkt. Er is met de verkenning actief gezocht 
naar ontwikkellocaties. Mogelijkheden voor doorstroming met het doorstroomexperiment voor 
senioren “van groot naar beter passend” maken vanaf 2019 onderdeel uit van de 
huisvestingsverordening zodat doorstroming gestimuleerd wordt en woningen beschikbaar komen 
voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast wordt onderzocht welke instrumenten ingezet kunnen 
worden om betaalbare koop voor onze inwoners te realiseren. Het bouwen van gelijkvloerse, 
betaalbare, woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens is hard nodig. In 2020 wordt gebouwd 
aan 45 gelijkvloerse sociale huurwoningen in Mijdrecht en Vinkeveen, geschikt voor senioren. 
Daarnaast worden in 2020 betaalbare koopwoningen gebouwd en betaalbare huurwoningen 
opgeleverd in De Maricken te Wilnis. Daarnaast worden plannen verder ontwikkeld op 
inbreidingslocaties zoals De Meijert en de scholenlocaties Hofland en Twistvliet. Tot slot is De 
Maricken Fase II een forse ontwikkeling met ongeveer 480 nieuwe woningen (koop en huur).
In 2020 maken wij gebruik van de mogelijkheid in de Huisvestingswet om bij maximaal 25 procent van 
de woningtoewijzingen voorrang te geven aan lokale woningzoekenden.

2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur / betaalbare koop bij nieuwbouw
Bij nieuwbouwprojecten wordt 30% sociale woningen gebouwd zodat onze inwoners een betaalbare 
woning kunnen vinden. Hierbij streven wij naar 30% sociale huur. Dit zullen wij in overleg met de 
woningcorporatie oppakken.

2.02.3 Ontwikkelen van locaties voor woningbouw conform de Ruimtelijke Verkenning wonen
Een strategie en een routekaart worden opgesteld om de komende jaren in de dorpen woonprojecten 
te ontwikkelen die voorzien in de kwantitatieve (1400 woningen) en kwalitatieve 
(levensloopbestendige) woningbehoefte van onze inwoners tot 2030. Bij nieuwbouw wordt eerst 
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gekeken naar ruimte in de dorpen en de kernrandzones en als laatste worden oplossingen gezocht in 
het verleggen van de rode contouren. Voor deze ontwikkelingen in 2020 en verder is de Ruimtelijke 
Verkenning (woon)behoeften met een strategie voor wonen en bijhorend woningbouwprogramma 
onze leidraad. Daarin ligt de focus op de middellange termijn van vijf tot tien jaar en het versnellen van 
sleutelprojecten om tot ontwikkeling te komen.

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid
Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen 
vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt 
van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de 
fiets of lopend.

Acties

2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er 
parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen.
In het Beleidsplan Verkeer is opgenomen dat er een parkeervisie voor Abcoude wordt opgesteld. Het 
huidige, algemeen geldende parkeerbeleid moet beter aansluiten op de specifieke situatie in dorpen, 
zoals in Abcoude, om de ontwikkelingsmogelijkheden niet (onnodig) te beperken en de leefbaarheid te 
waarborgen. Het betreft een visie voor het gehele dorp omdat er samenhang is tussen de 
verschillende parkeervraagstukken. In andere dorpen zoals Mijdrecht is parkeren eveneens een 
aandachtspunt. Het opstellen van een parkeervisie voor Abcoude kan een leidraad vormen voor de 
andere dorpen.

2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een 
fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, 
dorpscentra, etc.
Om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Constructieweg te vergroten is in het fietsplan de aanleg 
van een vrijliggend fietspad voorzien. In 2020 volgt de verdere uitwerking van deze verbinding.

2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan 
wordt actief uitgedragen.
In 2018 is begonnen met het opstellen van een strategisch OV-plan in samenwerking met de 
gemeenteraad. Hierin is een visie opgenomen over de toekomst van het OV in onze gemeente en 
wordt een proces geschetst hoe deze visie bij de nieuwe concessieverlening ingebracht kan worden. 
Na het vaststellen van dit breedgedragen plan wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak gezocht 
bij provincie Utrecht, Vervoerregio Amsterdam en verschillende andere regionale 
samenwerkingsverbanden als U10 en Amstelland-Meerlanden. Dit om deze visie bij de nieuwe 
concessieverlening in 2023 onderdeel te laten zijn van het programma van eisen van de 
concessieverleners.

2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd
De voorbereidingen voor de uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg zijn in 2019 afgerond. 
In 2020 zal uitvoering plaatsvinden.
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2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners
We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te 
doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke 
domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot 
initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten 
verlopen.

Acties

2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, 
werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn 
geïnformeerd.
Om vanaf 1 januari 2021 omgevingsvergunningen te verlenen en de andere instrumenten 
(omgevingsvisie, -programma en –plan) uit de Omgevingswet in te zetten moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan: We moeten zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
en daaruit aanvragen afhandelen, we weten aan welk regelkader we toetsen en we zijn in staat om dit 
proces in 8 weken af te handelen. Daarvoor is nodig dat medewerkers de nieuwe werkwijze kennen. 
Inwoners kunnen ons via de nieuwe route makkelijk vinden en gemeentemedewerkers kunnen de 
procedure correct doorlopen. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Omgevingswet wordt u op de 
hoogte gehouden van de voortgang op hoofdlijnen. Maandelijks komt de Omgevingswet terug in de 
voorbereidende bijeenkomsten van de raad. Hier wordt gedetailleerder op onderwerpen ingegaan. 
Waar besluitvorming van de raad nodig is, wordt dit via een raadsvoorstel voorgelegd.

2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden 
vastgelegd in een afsprakenkader.
De Omgevingswet laat veel keuzemogelijkheden aan gemeenten over de wijze waarop ze de 
instrumenten willen inzetten. Hoe gedetailleerd wordt het Omgevingsplan? Welke plek geven we 
participatie? Hoe richten we de adviesrol van de raad bij een vergunning in afwijking van het 
Omgevingsplan in? Dit bevat zowel inhoudelijke als procesafspraken.
De keuzes die we maken, raken direct aan het soort gemeente dat we willen zijn. En hoe we omgaan 
met ruimte voor initiatief enerzijds en rechtszekerheid anderzijds. De rolverdeling tussen college en 
raad wordt in overleg samen bepaald. Door hier in voorbereidende bijeenkomsten steeds per thema 
het gesprek over te hebben, werken we naar een afsprakenkader waarin dit wordt vastgelegd. Waar 
tussentijds besluitvorming van de raad nodig is, wordt dit voorgelegd.

2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
De focus van de voorbereiding op de Omgevingswet ligt op de werkzaamheden die nodig zijn om 
vanaf 1 januari 2021 conform de wet te handelen. Voor het maken van de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan, geeft de Omgevingswet gemeente de tijd tot respectievelijk 2024 en 2029. Om de 
voordelen van deze nieuwe instrumenten (flexibiliteit, integraliteit, etc.) de komende jaren te benutten, 
starten we wel met de voorbereidingen.
Het is niet verstandig om te gehaast te werk te gaan. Enerzijds omdat toepassingsmogelijkheden nog 
in ontwikkeling zijn en we verwachten dat de eerste echte voorbeelden ons helpen bij het maken van 
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onze producten. Anderzijds omdat we goed moeten nadenken over de voorwaarden waaraan de visie 
en het plan wat ons betreft moet voldoen en hoe we dat bereiken. Hoe zorgen we er voor dat de 
Omgevingsvisie globaal is om voor een langere termijn richting te geven en concreet houvast biedt bij 
het toetsen van ontwikkelingen? Hoe bouwen we een Omgevingsplan modulair op, zodat de 
totstandkoming behapbaar is en het plan daarna makkelijk te actualiseren is? Vragen die niet meteen 
raken aan de inhoud, maar de manier waarop we deze instrumenten tot stand brengen.

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het 
bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, 
afval en riolering) voor nu en de toekomst
Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de 
Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties

2.05.1 Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen
Bij civiel technische projecten wordt waar mogelijk rekening gehouden met treffen van maatregelen 
om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld extreme regenval,  zoveel 
mogelijk te beperken.

2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen
Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd. De noodzakelijke maatregelen worden 
uitgevoerd.

2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met 
hondenpoepzakjes
Er wordt een route gemaakt worden door de gemeente heen, met hierop aangegeven waar honden 
los mogen lopen. Langs deze route worden, indien noodzakelijk, extra afvalbakken en dispensers met 
hondenpoepzakjes geplaatst.

2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster 
Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht.
Op deze manier reageren we en oefenen we zoveel mogelijk invloed uit op beleidsvoornemens van 
Schiphol, de Luchtvaartnota en de luchtruimherindeling. 

2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU gemeenten ten aanzien van 
milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein)
Bij de ODRU loopt een opdracht om te komen tot een inventarisatie van de actuele milieukwaliteit van 
het pilot-gebied (bedrijventerrein Mijdrecht), en een wijze van presenteren van deze milieukwaliteit 
(per thema) zodat hiermee met de omgeving op een goede wijze gecommuniceerd kan worden.  Met 
de ODRU gemeenten onderzoeken we gezamenlijk de gevolgen van de invoering van de 
Omgevingswet en welke acties wij als gemeenten moeten ondernemen.
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2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem
Samen met de provincie als huidig bevoegd gezag Wbb, en de ODRU, RUD en GGD als adviseurs, 
maken we een concreet Plan van Aanpak, stellen we een samenwerkingsovereenkomst op en werken 
we een uitvoeringsprogramma uit voor de problematiek rondom diffuse loodverontreinigingen in de 
bodem in onze gemeente. De dekkingsperiode moet daarnaast nadat de bevoegdheid bij ingang van 
de Omgevingswet overgegaan is naar de gemeente (2021) voor voldoende bescherming van 
inwoners tegen blootstelling aan diffuse loodverontreinigingen zorgen. Dit belooft een stevige 
technische, operationele en financiële opgave te worden. Zowel raad als inwoners zijn bij de opstelling 
en uitvoering van dit Plan van Aanpak betrokken.

2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden 
leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen
Om onze inwoners, agrariërs en de natuur- en stiltegebieden in onze gemeente te beschermen tegen 
overmatig overlast van verkeer en vervoer, lobbyen we met de Provincie Utrecht, gemeente Stichtse 
Vecht en andere medestanders onder meer tegen de verhoging van de snelheid op de A2 gedurende 
de dagperiode.

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)
In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan 
realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules 
(TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van 
fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten 
op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval.
Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de 
gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de 
energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal 
verband energie strategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in 
Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen 
daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we 
individuele woningeigenaren.

Acties

2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming
Om onze ambitie De Ronde Venen klimaatneutraal 2040 te realiseren zijn we in grote mate afhankelijk 
van keuzes en initiatieven van onze inwoners en bedrijven. Daarom werken we met hen samen aan 
duurzaamheidsinitiatieven en blijven we die initiatieven stimuleren.  Dat doen we onder andere door: 
informatievoorziening via het regionaal energieloket en www.duurzaamderondevenen.nl, een 
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen, een project voor vraagbundeling zon op bedrijfsdaken, 
ondersteuning van energiecoöperaties in de opstartfase van projecten, samenwerking en 
ondersteuning van het platform duurzaam De Ronde Venen en andere bredere platforms zoals 
energiek Baambrugge, de kerngroep bedrijven en de Duurzaamheidspartners.

2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren

http://www.duurzaamderondevenen.nl/
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We vervolgen de uitvoering van het transitieplan Elektriciteit. Het raadsvoorstel met betrekking tot 
zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens wordt in het begin van het jaar aangeboden. In de 
zoekgebieden start, al dan niet op ons initiatief, een gebiedsaanpak. Daarnaast blijven we uitvoering 
geven aan stimulerende en ondersteunende activiteiten die onder ‘samen met inwoners en bedrijven’ 
zijn genoemd. Waar mogelijk maken we gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het 
kader van de Regionale Energiestrategie.

2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren
We vervolgen de uitvoering van de Strategie Warmtetransitie. Op basis van verdiepend onderzoek 
stellen we nadere kaders op voor de Transitievisie Warmte die in 2021 wordt opgesteld. Waar 
mogelijk maken we gebruik van de regionale projecten en onderzoeken in het kader van de Regionale 
Energiestrategie. We komen tot een samenwerkingsovereenkomst met stakeholders. Daarnaast 
ondersteunen en stimuleren we initiatieven zoals onder ‘samen met inwoners en bedrijven’ al 
aangegeven.

2.06.4 Concept Regionale Energiestrategie U16 opleveren
Uiterlijk 1 juni 2020 is de concept Regionale Energiestrategie U16 (RES) gereed. Dit bevat een plan 
voor zowel de warmte- als de elektriciteitstransitie. Het belangrijkste onderdeel van deze RES is de 
uitwerking hoe de U16 voor 2030 gaat voorzien in 1 Terawattuur duurzame opwek van elektriciteit. 
Het Nationaal Programma RES geeft vervolgens een kwalitatieve waardering van de RES en het 
Planbureau voor de Leefomgeving bepaalt of alle RES-en opgeteld voldoende duurzame elektriciteit 
gaan opleveren. Na deze toetsing werken wij aan een definitieve versie ter besluitvorming (uiterlijk 1 
maart 2021).

2.06.5 Circulaire economie stimuleren
We geven uitvoering aan onze aanpak circulaire economie (2019). De gemeente neemt een 
stimulerende rol. De aanpak bestaat in ieder geval uit zelf het goede voorbeeld geven door circulaire 
inkoop (10% in 2022, 50% in 2025, zie elders in deze begroting) ondersteuning van maatschappelijke 
koplopers. Dit betreft zowel initiatieven die zich richten op de optimalisatie van huidige 
productieprocessen en hergebruik van afvalstromen als initiatieven die circulariteit in de ontwerpfase 
meenemen.

2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024
Het Rijk is bezig met de voorbereiding voor wetgeving (gepland 2024) voor een algeheel verbod op 
asbestdaken. Particulieren en bedrijven zullen in dat geval actief hun aanwezige asbest moeten 
verwijderen.

Acties

2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden
Recent is gebleken dat het voorstel over het asbestverbod voor 2024 niet doorgaat. De eerder 
ingezette koers zullen we daarop aanpassen.

2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022
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De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door 
innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op 
het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties.

Acties

2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval
Het uitvoeringsplan afval dat in 2019 is aangeboden aan de gemeenteraad wordt uitgevoerd. In dit 
plan zijn de maatregelen aangegeven om tot optimalisering van de afvalscheiding te komen.

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit
Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken 
van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in 2017 vastgestelde groenbeleidsplan. In 2019 vindt de 
verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties

2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte
Met de toepassing van de vaste planten ligt de focus in eerste instantie op de entrees van de dorpen 
en rotondes. Na de entrees van Abcoude en Baambrugge komen in 2020 in ieder geval aan bod de 
dorpen De Hoef en Amstelhoek en het Zwanenpark in Vinkeveen.

2.09.2 Aanleggen Tiny Forests
In samenwerking met IVN worden drie minibosjes (Tiny Forest) aangelegd. Gemeente en IVN 
(Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) ontwerpen samen met initiatiefnemers en scholen of 
kinderopvanginstanties het minibos en zoeken naar geschikte locaties.

2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer
Op een aantal locaties gaan we experimenteren met een natuurvriendelijker bermbeheer. De bermen 
worden hier dan niet meer geklepeld (het afslaan en fijnmalen van het gras), maar selectief gemaaid 
en het maaisel wordt dan afgevoerd. We verwachten dat hierdoor meer bloemrijke soorten opkomen, 
wat weer goed is voor de biodiversiteit.
De locaties waar het om gaat liggen in Abcoude (Burg. des Tombeweg), Baambrugge (diverse kleine 
locaties), De Hoef (Oude Spoorbaan), Wilnis (Timotheegras) en Mijdrecht (Waverveensepad; in 
samenwerking met Waternet vanwege een dijkverzwaring).

2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan
In de Scholeksterlaan in Vinkeveen staan erg grote bomen (Metasequoia's) in de voortuinen van 
bewoners. Het perceel waar de bomen op staan is in het verleden in gebruik gegeven als voortuin aan 
de bewoners. Hier is in het verleden een overeenkomst voor opgesteld. De bomen zijn eigendom van 
de gemeente en wij hebben de zorgplicht voor deze bomen. Deze bomen zijn te groot geworden voor 
deze plek en worden vervangen.
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2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie
Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. 
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van 
klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de 
schaduw, dus om hittestress tegen te gaan.

Acties

2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen
Naast het communiceren in de vorm van themapagina's over klimaatadaptatie in de lokale kranten, 
willen we bewoners stimuleren hun tuinen te vergroenen. In Abcoude is in 2019 daarvoor een pilot 
gestart.  

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers
Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande 
recreatieve voorzieningen dragen bij aan  een prettig woonklimaat en maken onze gemeente 
aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor 
recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de 
Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van 
het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. Bij de ontwikkeling en ontsluiting hiervan 
zoeken wij naar  de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties

2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen
Er wordt in 2020 een aanvang gemaakt met het realiseren van  centrale speelplaatsen en het 
renoveren van bestaande speelvoorzieningen.

2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale 
samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool 
Regio Amsterdam (MRA)
De websites www.abcoude.nl en www.vinkeveen.nl geven informatie over het toeristische en 
recreatieve aanbod in onze gemeente. We ondersteunen ondernemersverenigingen om de websites 
(idealiter via databases) te laten aansluiten op regionale initiatieven en stimuleren dat lokale 
ondernemers zich binden aan de website. Dit moet een groeiend draagvlak en toenemende 
(financiële) support opleveren waarop de website goed kan blijven draaien.
In 2020 werken we tenminste één project uit gekoppeld aan het toeristische themajaar 2021 'Ode aan 
het Landschap'. Op regionale schaal bundelen verschillende gemeenten en provincies krachten om 
gezamenlijk de unieke kenmerken van een regio op de kaart te zetten en bezoekers te verleiden er 
(langer) te verblijven. De Ronde Venen is vanuit Amsterdam de dichtstbijzijnde 'poort' naar het Groene 
Hart. We zetten daarom zowel in op verbindingen met het Groene Hart als met de AM-regio/MRA.

2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen 
Toerisme en Recreatie (T&R)-ondernemers in de gemeente.
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Om de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen te 
bevorderen, organiseren we twee keer per jaar een inspiratiebijeenkomst. De gemeente heeft een 
faciliterende rol en draagt onderwerpen aan, maar vraagt daarnaast ondernemers om hier actief een 
bijdrage aan te leveren.

2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders
Op basis van de toekomstbeelden voor verblijfsrecreatie geven we in 2020 door middel van beleids- of 
toetsingskaders prioritering en verdere uitwerking aan een aantal specifieke uitdagingen op het gebied 
van verblijfsrecreatie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vraag naar 
overnachtingsmogelijkheden op het water, particuliere toeristische verhuur, short stay, 
camperplaatsen en het gebruik van vakantieparken.

2.11.5 Het realiseren van ecopassages ten behoeve van de migratie van de otter
De provincie heeft de afgelopen jaren in Groot Wilnis Vinkeveen diverse verbindingszones en 
kerngebieden gerealiseerd. Tussen deze gebieden en verbindingszones liggen op diverse plaatsen 
nog barrières voor migrerende soorten. We geven uitvoering aan het natuurbeleid van de provincie 
door het realiseren van natuurvriendelijke oevers en ecopassages. Maatregelen die uitgevoerd gaan 
worden zijn onder andere het realiseren van flauwe uittreedbare oevers voor fauna, de aanleg van 
een loopplank met geleidend fauna raster.

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking 
laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente
Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse 
cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en 
Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het 
behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige 
woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. In de nieuwe cultuurnota zal 
het behouden en beleefbaar maken van cultureel erfgoed centraal staan.

Acties

2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal'
We geven uitvoering aan de acties uit de vastgestelde beleidsnota kunst, cultuur en cultuurhistorie 
(2019-2023). Naast de drie hieronder genoemde acties uit de nota, starten we daarnaast een 
internsief traject om te komen tot een kerkenvisie. Hiervoor willen wij met de kerkbesturen van de 18 
nationaal erkende kerkgebouwen praten over de toekomst van hun gemeente en (veelal 
monumentaal) gebedshuis.

2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister
In onze gemeente staat (bouwkundig) erfgoed dat nog geen bescherming geniet. Om dit erfgoed voor 
de toekomst te behouden, gaan we het huidige erfgoedregister actualiseren en de gemeentelijke 
monumentenlijst harmoniseren door monumenten in de voormalig gemeente Abcoude aan te wijzen.

2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten
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We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling en herbestemming van forten. We denken actief mee 
met ondernemers om tot goede plannen te komen. Het vastgestelde ruimtelijk ontwikkelkader forten 
gebruiken we om nieuwe initiatieven te toetsen. Met dit beleid willen we dit bijzonder erfgoed 
behouden door ontwikkeling, maar eveneens zoveel mogelijk beleefbaar maken voor inwoners en 
bezoekers van onze gemeente.

2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren
In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetters. Als gemeente willen 
we hier natuurlijk aandacht aan besteden. Enerzijds aan het leed van de oorlog (herdenken), 
maar daarnaast aan het feit dat we sindsdien vrij zijn (Bevrijdingsdag). Dit doen wij met een breed 
opgezette werkgroep welke al vanaf begin 2019 nadenkt over activiteiten, evenementen en 
communicatie.

2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en 
cultuurlandschappen
Bodemdaling is een actueel onderwerp. Overal in het dalende land wordt onderzoek gedaan, worden 
maatregelen genomen en wordt er gemonitord. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en 
onderzoeken de situatie in de historische kernen en het landschap in onze gemeente. We 
communiceren onze bevindingen. Daarnaast sluiten we aan bij bestaande activiteiten op dit 
onderwerp, zoals bij de totstandkoming van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de U16 
en bij de regiodeals die op dit gebied worden gemaakt.
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Domein 2 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator
Realisatie

2017
Realisatie

2018
Prognose

2019
Prognose

2020

      

1. Economie

1. Functiemengingsindex (FMI) 
weerspiegelt de verhouding 
tussen banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen wonen) 
en 100 (alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er evenveel 
woningen als banen.

48,8% 49,5% 48,3% 48,3%

2. Vestigingen van bedrijven per 
1.000 inwoners in de leeftijd 
van 15 tot en met 74 Jaar

148,7 155,6 157,0 158,0

2. Milieu

3. Omvang huishoudelijk restafval 
per kg per inwoner

180 kg gegevens 
niet 

beschikbaar

190 kg 209 kg

4. Percentage hernieuwbare 
elektriciteit

6,4% gegevens 
niet 

beschikbaar

8,0% 9,0%

3.  Bouwen en wonen

5. Gemiddelde WOZ waarde van 
woningen

€ 304.000 € 322.000 € 339.000 € 376.000

6. Nieuw gebouwde woningen per 
1.000 woningen

20 10,3 13,8 12,1
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Nr. Naam van de indicator
Realisatie

2017
Realisatie

2018
Prognose

2019
Prognose

2020

7. Demografische druk (Aantal 
personen van 0 tot 15 jaar en 
65 jaar of ouder in verhouding 
tot de personen van 15 tot 65 
jaar in %)

75,0% 74,4% 78,8% 78,8%

8. Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden

€ 672 € 681 € 517 € 690

9. Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden

€ 721  € 732 € 559 € 752

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en 
verantwoording.
 

Nr. Toelichting

1. De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar redelijk stabiel rond de 49%. Een lichte 
afname wordt verwacht doordat er wel woningbouw plaatsvindt en de ontwikkeling van 
het aantal banen wat achterblijft. Prognose 2020 is gelijk gehouden aan prognose 
2019

2. De realisatiecijfers 2017 en 2018 zijn ontleend aan Waar staat je gemeente. Voor 
2019 en 2020 wordt verwacht een lichte toename als gevolg van een blijvende maar 
minder harde stijging van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.

3. De hoeveelheid restafval is ontleend aan de begroting AVU 2020, het aantal inwoners; 
44.400

4. Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon en biomassa. 
Gegevens over 2018 zijn nog steeds niet beschikbaar. Het opgesteld vermogen van 
zonnepanelen is gestegen van 6,5 naar 9,3 MW en  we verwachten voor 2019 en 
2020 dat deze  trend zich voortzet..
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Nr. Toelichting

5. Dit betreft de WOZ waarde van 2019, aangepast met prijsontwikkelingen inclusief de 
gerealiseerde areaaluitbreiding.

6. Het laatst bekende cijfer is voor 2016 en bedraagt 11,6 woningen per 1.000 
woningen. Voor 2017 is het 20 woningen. Voor 2018, 2019 en 2020 is de prognose 
gebaseerd op de Actualisatie 2019 Programma Woningbouw De Ronde Venen.

7. De cijfers 2017, 2018 en 2019 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2020 is het cijfer 2019 
gehanteerd.

8. De woonlasten bestaan uit Onroerend zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en 
Rioolheffing. Daarnaast geldt er tot 2021 een teruggave in verband met 
precarioheffing.

9. Zie toelichting bij onderdeel 8.
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Domein 2 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij Samenwerkingsvorm
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit programma?

Bestuursovereenkomst 
project N201+

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

Dit betreft de aanleg en financiering 
van de aansluiting bij Amstelhoek 
(rotonde).

Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling
Het recreatieschap beheert de 
recreatieterreinen op en aan de 
Vinkeveense Plassen. 

Stichting MooiSticht
Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

Stichting MooiSticht geeft 
onafhankelijk monumenten- en 
welstandsadvies bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De gemeente vraagt 
hen om advies bij lastige kwesties 
en complexe vraagstukken. In de 
commissie zitten ervaren en 
onafhankelijke professionals in de 
architectuur, bouwhistorie, 
landschapsarchitectuur en 
stedenbouw. Het advies dat zij 
geven is niet-bindend. De gemeente 
blijft bevoegd gezag en kan het 
advies naast zich neerleggen. 

Afvalverwijdering 
Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Het zorgdragen voor een goede, 
reguliere en milieuverantwoorde 
verwijdering van het door gemeente 
ingezamelde huishoudelijk afval.

Omgevingsdienst regio 
Utrecht

Gemeenschappelijke regeling
Het behartigen van adviserende en 
uitvoerende taken op het gebied van 
omgeving in de ruimste zin.
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Marickenland 
(groenfonds)

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst, 
waarin de aanleg van natuur- en 
recreatiegebied in Marickenland is 
gekoppeld aan woningbouw in De 
Maricken, is op 31 december 2015 
geëxpireerd.
Het rijk heeft aangegeven niet langer 
de beleidsdoelen na te streven. Met 
de overige partners (Provincie, 
Staatsbosbeheer en Waterschap) is 
in 2018 en 2019 een concept- 
inrichtingsplan voor Marickenland 
ontwikkeld met invulling van de 
waterbergingsopgave en recreatief 
medegebruik.
In samenhang met de 
ontwikkelopgave van recreatieve 
voorzieningen in Marickenland 
worden de verbetering doorvaart De 
Heul, extra verbinding 
sportvelden/Marickenlaan met 
woonwijken Vinkeveen, verbinding 
zuidzijde Marickenland met brug 
Ringvaart en centrum Vinkeveen 
nader bekeken.

Gebiedsprogramma 
Utrecht-West

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

Uitvoering wordt gegeven aan het 
gebiedsprogramma van het westelijk 
deel van de provincie Utrecht:  de 
Utrechtse Waarden, de Venen, de 
Vechtstreek en de stad Utrecht .Dit 
betreft landbouw, bodem en water, 
natuur, recreatie en energie, zowel 
binnen gebiedsprojecten als voor 
specifieke doelen in het gehele 
gebied. De gemeente is 
vertegenwoordigd in de 
gebiedscommissie.

Bestuursovereenkomst 
project 
N201+                 

Publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst

De doelstelling van het project 
N201+ is het leveren van een 
bijdrage aan het oplossen van 
bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen in de regio 
en het vergroten van de 
verkeersveiligheid, door omlegging 
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van de huidige N201 en een 
verbeterde aansluiting van de N201 
op het rijkswegennet. In mei 2014 is 
het aquaduct onder de Amstel en de 
omlegging Amstelhoek opengesteld. 
Dit wegdeel vormde de laatste 
schakel van de om te leggen N201. 
Door de openstelling is de 
omlegging van de N201 zelf 
gerealiseerd. Aansluitend is de 
afronding van de deelaansluitingen, 
Amstelhoek in juni 2017 afgerond. 
De werkzaamheden zijn 
gerealiseerd en bekostigd vanuit het 
project N201+.
Beëindiging van de 
bestuursovereenkomst vindt plaats 
nadat de provincie Noord-Holland de 
financiële afrekening van het totale 
project heeft opgesteld. De geluiden 
zijn dat de kosten binnen de 
projectbegroting blijven. Voor 2020 
is in de gemeentelijke begroting 
daarom geen bijdrage opgenomen. 
Het is nog niet duidelijk wanneer de 
provincie Noord-Holland de 
Realisatieovereenkomst formeel 
gaat beëindigen.
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Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal programma 2
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Rekening 2018 Actuele begroting 

2019

2020 nw 2021 nw 2022 nw 2023 nw

Lasten 8.142 8.411 8.997 8.669 8.684 8.888

Baten -488 -251 -235 -235 -235 -235

Resultaat 7.654 8.160 8.761 8.434 8.449 8.653

Mutatie begroting 2020 - 2023  t.o.v. begroting 2019 - 2022
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023

Lasten 574 440 290 494

Baten -49 -49 -49 -49

Resultaat 525 391 241 445

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

  2020 2021 2022 2023

 Raadsbesluiten:     

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020)

20 20 20 20

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 123 103 -31 237

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

3.
Kadernota 2020 - Onderuitputting structurele budgeten 
(doorloop investeringen)

-184 -165   

4.
Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen (afschrijving en 
rente)

 30 37 55

5. Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen 285 190 82  
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  2020 2021 2022 2023

5.
Kadernota 2020 - Kunstwerken - reguliere 
onderhoudskosten

93 93 93 93

6. Kadernota 2020 - Hondenbeleid 58 40 40 40

7. Kadernota 2020 - Zitbanken openbare ruimte 50    

8. Kadernota 2020 - Begeleiding/ toetsen werken van derden 80 80   

 Totaal 525 391 241 445

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves)

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023

      

1 Hondenbeleid -18    

2 Achterstallig onderhoud 
kunstwerken

-267    

3 Zitbanken openbare 
ruimte

-50    

4 Begeleiden en toetsen 
werken van derden

-80 -80   

5 Uitvoering beleidsplan 
verkeer

-200    

6 Uitvoeringsplan fietsen -285 -190 -82  

 Totaal programma 2 -900 -270 -82 0
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Budget programma 3. Economische zaken

Totaal programma 3
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Rekening 2018 Actuele begroting 

2019

2020 nw 2021 nw 2022 nw 2023 nw

Lasten 556 622 616 616 591 591

Baten -664 -535 -598 -598 -598 -598

Resultaat -108 87 18 18 -7 -7

Mutatie begroting 2020  -2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023

Lasten 44 44 19 19

Baten -63 -63 -63 -63

Resultaat -19 -19 -44 -44

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

  2020 2021 2022 2023

 Raadsbesluiten:     

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020)

0 0 0 0

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 -44 -44 -44 -44

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

3. Kadernota 2020 - Gebiedsmarketing 25 25   

 Totaal -19 -19 -44 -44
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Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves)

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023

      

1 Gebiedsmarketing -25 -25   

 Totaal programma 3 -25 -25 0 0
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Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Totaal programma 5
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Rekening 2018 Actuele begroting 

2019

2020 nw 2021 nw 2022 nw 2023 nw

Lasten 7.036 7.045 8.019 7.624 7.484 7.283

Baten -354 -339 -394 -394 -394 -394

Resultaat 6.682 6.707 7.625 7.230 7.090 6.888

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023

Lasten 739 461 490 288

Baten -55 -55 -55 -55

Resultaat 683 406 435 233

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

  2020 2021 2022 2023

 Raadsbesluiten:     

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020)

46 46 46 46

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 -43 125 154 152

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

3. Kadernota 2020 - Cultuurhistorie & Landschap 50    

4. Kadernota 2020 - Natuurontwikkeling & -beleving 60    

5. Kadernota 2020 - Speelvoorzieningen 145    
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  2020 2021 2022 2023

6. Kadernota 2020 - Bomen Scholeksterlaan 50    

7.
Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (hoogwaardigere 
beplanting) 

75    

8.
Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (verbeteren maaien en 
intensivering toezicht)

175 175 175  

9. Kadernota 2020 - Investering in biodiversiteit 65    

10
.

Kadernota 2020 - Natuurvriendelijker bermbeheer 25 25 25  

11
.

Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur - onderhoud en 
aankoop kunst

15 15 15 15

12
.

Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur- cultuurconsulent 20 20 20 20

 Totaal 683 406 435 233

Incidentele mutaties 2020 - 2023

 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves)

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023

      

1 Verhogen subsidie 
gemeentelijke 
monumenten

-19 -19   

2 Cultuurhistorie en -
landschap

-50    

3 Natuurontwikkeling & - -60    
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves)

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023

beleving

4 Vervangen populieren -135 -125   

5 Speelvoorzieningen -145    

6 Vervangingsplan Groen en 
Bomen

-100    

7 Bomen Scholeksterlaan -50    

8 Hoogwaardigere 
beplanting

-75    

9 Verbeteren maaien en 
intensiveren toezicht

-175 -175 -175  

10 Investeren in biodiversiteit -65    

11 Natuurvriendelijker 
bermbeheer

-25 -25 -25  

 Totaal programma 5 -899 -344 -200 0
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Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid

Totaal programma 7
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Rekening 2018 Actuele begroting 

2019

2020 nw 2021 nw 2022 nw 2023 nw

Lasten 7.826 8.359 9.369 9.474 9.467 9.496

Baten -9.443 -9.666 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753

Resultaat -1.617 -1.308 -1.233 -1.279 -1.286 -1.257

Mutatie begroting 2020  - 2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023

Lasten 933 541 493 522

Baten -907 -610 -624 -624

Resultaat 26 -69 -131 -102

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

  2020 2021 2022 2023

 Raadsbesluiten:     

1.
Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief 
Kadernota 2020)

-8 -8 -8 -8

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 12 -32 -32 -32

3. Ontwikkeling kosten en opbrengsten riolering 2022-2023 -12 -50 -92 -73

4. Ontwikkeling kosten en opbrengsten afval 2022-2023 -36 -49 -69 -59

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     
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6. Kadernota 2020 - ODRU - nieuwe ontwikkelingen milieutaken 70 70 70 70

 Totaal 26 -69 -131 -102

Incidentele mutaties 2020- 2023

Binnen dit programma zijn er geen incidentele budgetten die verrekend worden met de reserves.
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Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Totaal programma 8
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Rekening 2018 Actuele begroting 

2019

2020 nw 2021 nw 2022 nw 2023 nw

Lasten 10.804 22.205 14.645 3.574 3.774 3.774

Baten -11.754 -20.902 -16.094 -2.602 -1.557 -1.953

Resultaat -950 1.303 -1.449 971 2.216 1.820

Mutatie begroting 2020 - 2023  t.o.v. begroting 2019 - 2022
Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023

Lasten 2.561 527 196 196

Baten -3.145 -857 188 -208

Resultaat -584 -330 384 -12

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

  2020 2021 2022 2023

 Raadsbesluiten:     

1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 
(exclusief Kadernota 2020)

83 5   

 Nieuwe mutaties: autonoom     

2.
Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023

-
1.62

2
-570 273 -123

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

3.
Kadernota 2020 - Voortzetten Regeling Van Groot naar 
Beter (doorstroomexperiment)

10 10 10 10

4. Kadernota 2020 - Integrale aanpak handhaving breed 60 60 60 60

5. Kadernota 2020 - Regie gemeente op voorbereiding 40 40 40 40
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  2020 2021 2022 2023

bouwplannen

6. Kadernota 2020 - Projectbudget t.b.v. initiatieffase 50 50   

7. Kadernota 2020 - Implementatie Omgevingswet 600    

8.
Kadernota 2020 - Handhaving bestemmingsplan 
Buitengebied-West

75 75   

9. Kadernota 2020 - Landelijk asbestfonds 20    

10
.

Kadernota 2020 - Voortzetten Handhaving Plassengebied 100    

 Totaal -584 -330 383 -13

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves)

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023

      

1 Implementatie 
Omgevingswet

-600    

2 Projectbudget voor 
intiatieffase

-50 -50   

3 Bie: tussentijdse 
winstneming De Maricken

3.808 239   

4 Bie: winstneming Land van 
Winkel

307 88   
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Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan 
de reserves en - = onttrekking aan de reserves)

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023

5 Overdracht van de taken 
van Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
(VTH) aan de 
Omgevingsdienst Regio 
Utrecht

-63 -5   

6 Groene leges -20    

7 Handhaven 
bestemmingsplan 
Buitengebied-West

-75 -75   

8 Voortzetten handhaven 
Plassengebied

-100    

 Totaal programma 8 3.207 197 0 0
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