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1. Opening
AK heet allen welkom en geeft korte toelichting over de invulling deze Thema Avond.
Er zullen in totaal 4 gastsprekers zijn:
• Luka en Emiel Kuperus – agendapunt 3a
• Mevrouw Annemarie Vlam-Voorhoeve – agendapunt 3b
• Mevrouw Ilse van Dijk, RUD – agendapunt 3d
• Mevrouw Mieke Hoek, gemeenteraadslid SV – agendapunt 3e
Highlights 2015 tot nu toe
Het huidige bestuur van de DR, dat zo’n 1,5 jaar in huidige samenstelling werkt, heeft zich het afgelopen
halfjaar ingezet voor:
a) Verdere digitalisering DR: d.m.v. de website en Facebook-pagina worden leden op de hoogte
gehouden en gebracht van alle ontwikkelingen en zaken waarvoor het bestuur zich intensief inzet.
b) In 2010 is een Dorpsplan geschreven, waarin kernzaken worden beschreven om te sturen op
participatie van dorpsraadleden. Deze participatie door leden geeft grotere betrokkenheid en biedt
meer ruimte voor eigen initiatief van de inwoners.
c) 1) Begin 2015 heeft het bestuur de Gemeente verzocht om een regulier overleg, dat nu om de 6-8
weken plaatsvindt op het gemeentehuis. Hierdoor kunnen de verantwoordelijke ambtenaren direct
bij het overleg betrokken worden en nemen zij deel aan het overleg.
Het was een moeizame start, aangezien het bestuur DR ook de follow-up van de schouw in het
overleg ter sprake bracht. Ondertussen vindt er een kentering plaats; vanuit de Gemeente vindt
goede voorbereiding plaats en worden de verantwoordelijke ambtenaren direct bij het overleg
betrokken. Onze gebiedsregisseur, Irene Huisman, zet zich enorm in en zorgt ervoor dat er binnen de
gemeente draagvlak wordt gecreëerd.
2) Volgende week staat de Gemeentebegroting op de agenda van de Raadsvergadering, waarbij een
van de leidende thema’s burgerparticipatie is.
3) De volgende schouw zal plaatsvinden op 27 november 2015 en wij hebben een oproep aan de
inwoners gedaan om zaken, waarvan u vindt dat die in de schouw moeten worden mee genomen,
per e-mail aan ons worden gemeld.
4) Van de gemeente hebben we toezegging gekregen dat het bushokje er gaat komen, ondanks het
feit dat buslijn 122 op de nominatie staat om te vervallen.
5) Het onderwerp Greif komt elke bestuursvergadering aan bod en staat ook op agenda voor de
Thema-avond. Er ligt een motie bij de gemeenteraad waarin verschillende alternatieve
ontsluitingsroutes worden voorgesteld. Bestuursleden van de DR zullen bij de vergaderingen
aanwezig zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
6) Automatisering van de Van Leerbrug, zoals door de Gemeente was voorgesteld, is van de baan. De
brugwachter zal blijven en gaat wellicht een rol spelen als ‘gastheer’ in de TOP-locatie die voor het
Brugwachtershuisje in gedachten is.
7) Het Spokenhuisje is door de Gemeente opgeknapt en ziet er weer toonbaar uit.
8) Op 11 december organiseert Stichting V750 de afsluiting van het jubileumjaar en zal na de
kerstmarkt in de Grote Kerk een slotbijeenkomst zijn en daarna zal het monument onthuld worden.
De Commissaris van de Koning en waarschijnlijk ook de burgemeester komen daar naar toe.

2.

3. Thema’s
(Ingelast) Presentatie Spokenhuisje door Luka en Emiel Kuperus
De presentatie is een ingelast agendapunt. Luka en Emiel presenteren hun idee met betrekking tot het
Spokenhuisje. Nu het Spokenhuisje is opgeknapt zouden zij graag zien dat dit gebruikt gaat worden voor
activiteiten voor de Jeugd. Ze zetten hun ideeën uiteen.
• Zaterdag op Sperwerveld voetballen en bij Spokenhuisje koffie, frisdrank en lekkernijen (ijs) verkopen.
• Zondag en woensdag andere jeugdactiviteiten op het Sperwerveld en gebruik van Spokenhuisje voor
zelfde doel.
Aginus geeft Luka en Emiel een groot compliment voor het getoonde ondernemerschap en hun presentatie en
adviseert de jongens om hun plan verder uit te werken, vriendjes te vragen om dit samen met hun op te
pakken in een soort jeugdcomité dat als onderdeel van de DR met de voorstellen komt.
Mieke Hoek biedt vervolgens aan om de jongens te begeleiden richting de Gemeente en stelt voor dat zij ook
gebruikmaken van de formele inspreekmogelijkheid.
a) Ontwikkeling TOP-locatie Vreeland
Presentatie van ideeën over toekomstig gebruik van Tierelantijn/Brugwachtershuisje door Michiel van Dis
Ideeën
Het bestuur heeft de ideeën met betrekking tot het gebruik van het Brugwachtershuisje verzameld en
gebundeld. Er zijn diverse voorstellen geweest variërend van ijswinkel, B&B, soort Tierlantijn, Streekproductenwinkeltje, Kunstgalerie en Pop-up store. De beperkte huurtermijn en ondernemersplannen die concurrerend
waren voor de omliggende detailhandel en horeca vormden meestal een struikelblok bij eerder
gepresenteerde plannen.
Een van de speerpunten in het gemeentebeleid is het stimuleren van toerisme. Het brugwachtershuisje zou
daar goed voor kunnen worden ingezet als TOP (Toeristisch OverstapPunt). Een TOP-locatie wordt gekenmerkt
door: parkeergelegenheid, VVV-balie, verkrijgbaarheid van fiets- en wandelroutes en aanwezigheid van wc’s).
Bemanning in de zomer wordt geregeld door de VVV. In de winterperiode zal bekeken worden of er met extra
vrijwilligers gewerkt kan gaan worden. Beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wens van het bestuur is om een ontmoetingsplek midden in dorp te maken waar een langdurige en bestendige
invulling van het brugwachtershuisje wordt gecreëerd, zolang de brug maar niet wordt geautomatiseerd. De
brugwachter zou als een gastheer van het dorp fungeren.
Voorstel
P-plaatsen Sperwerveld hiertoe inrichten, plaatsen evenwijdig aan N201;
Brug op Sperwerveld zal worden opgeknapt m.b.v. Monument-IN en lokale bedrijven die hierin zullen
participeren;
In brugwachtershuisje een VVV-balie, wc’s, verkoop streekproducten, en eventueel kunst expo’s doen.
Dit voorstel is aan de betrokken wethouder voorgelegd die hier enthousiast over is. De TOP-locatie is een
gemeente-initiatief. Men heeft aangegeven met ingang van het volgend vaarseizoen opgestart te willen zijn.
Vanuit het bestuur van de DR is Edo Smit contactpersoon voor dit project. Een ieder die wil meedenken of zich
als vrijwilliger wil aanmelden, kan zich tot Edo wenden.
b) Sterren van Vreeland
Annemarie Voorhoeve, voorzitter werkgroep V750 geeft een korte terugblik op de activiteiten van de
afgelopen maanden en presenteert vervolgens de ideeën die zijn ontstaan tijdens de evaluatie van de
werkgroep. Men zou als vervolg op de Sterrenmaand, graag een meer blijvend podium creëren in Vreeland,
waar kunst- en cultuuruitwisselingen kunnen plaatsvinden. Afwisselende culturele activiteiten op verrassende
plekken in Vreeland voor een mix van verschillende doelgroepen. Op deze manier zouden inwoners komende
jaren hun talenten kunnen laten zien.
Dit zou in goede afstemming met reeds bestaande activiteiten kunnen worden opgezet en het zou zelfs een
aanzuigende werking kunnen hebben voor nieuwe activiteiten.
Het is op dit moment nog beperkt tot een idee en Annemarie geeft aan dat de werkgroep dit graag verder wil
gaan uitwerken, maar dat zij willen weten of er draagvlak is en of er ruimte voor samenwerking met de DR zou
kunnen zijn.

Voorgesteld wordt dat Annemarie contact opneemt met bestuur DR, het Dorpshuis en andere organisaties om
tot verdere afstemming en het bedenken van een concept te komen. Het voorstel zou tijdens de
Nieuwjaarsreceptie gepresenteerd kunnen worden.
Mevr. Hos biedt aan om hierin een rol te spelen.
Aginus bedankt Annemarie voor haar input.
c) Ontwikkelingen CSV-terrein
Nabespreking van de bijeenkomst op 26 oktober 2015, presentatie door Joost de Haan
In dit nieuwbouwproject worden 12 koopwoningen gebouwd voor starters. Voorwaarde om in aanmerking te
komen voor een koopwoning is dat de starters een sociale huurwoning achterlaten. Belangrijkste opmerkingen
die worden gemaakt gaan over het aantal parkeerplaatsen en de locaties daarvan, de aanrijroutes,
ondergrondse vuilvergaring en de hoogte van de dakkappen. Aan de direct omwonenden zijn 2 varianten van
de nieuwbouw voorgelegd waarop gestemd kon worden, maar deze stemming is uiteindelijk gestaakt en de
omwonenden hebben dus geen keus gemaakt. De gemeente gaat nu een officiële procedure starten voor de
aanvraag van de vergunningen. Op de website van de Dorpsraad of de Gemeente kunnen de ontwikkelingen
gevolgd worden.
d) Vervuiling Bodemverontreiniging Greif
Ilse van Dijk van RUD Utrecht geeft een presentatie inzake de bodemverontreiniging bij Greif en de genomen
besluiten hieromtrent in 2007 en 2011. Op de website van de dorpsraad is deze presentatie genaamd
‘Presentatie Bergseweg 6 te Vreeland’ terug te vinden.
Het RUD voert de vergunningverlening en -handhaving uit voor elke gemeente en Provincie Utrecht, waaronder
het onderwerp ‘Bodemverontreiniging’ voor de hele Provincie valt.
Wet Bodembescherming: toelichting wanneer deze wet van toepassing is en in welke gevallen er sprake is van
een risico en hoe groot of spoedeisend de verontreiniging is.
Mevrouw van Dijk benadrukt dat Greif/Bergseweg sinds 2011 niet meer op de lijst van spoedeisende locaties
staat. Zij licht vervolgens toe hoe dit komt.
Beschikking 2007
In 2007 is er een beschikking 2007 afgegeven waarin 3 grondwaterverontreinigingsplekken zijn vermeldt
waarbij de verontreiniging variërend op een diepte van 3-4 meter (ondiep) tot een diepte van 20-35 m (diep)
zit. De verontreiniging die zich onder de Vecht bevindt, ligt dieper dan 20 m en matige verontreiniging onder de
huizen aan de overzijde ligt lager dan 35 m. Omdat de concentratie zeer beperkt wordt deze verontreiniging
aangemerkt als verontreiniging zonder risico voor de volksgezondheid. Als binnen 4 jaar (door Greif) kon
worden aangetoond dat er sprake was van afname van de vervuiling, dan zou de spoedeisendheid vervallen als
gevolg van natuurlijke afbraak. Uit onderzoek door een onafhankelijk bureau, dat dit onderzoek in opdracht
van Greif heeft uitgevoerd, is gebleken dat de bodemverontreiniging in 2011 is zowel omvang als concentratie
van de vervuiling is afgenomen.
Beschikking 2011
Volgens het RUD is een termijn van 4 jaar voldoende om een trend vast te stellen. Daarom is uiteindelijk
besloten dat er geen sprake meer is van risico’s voornamelijk voor bedrijfsterrein/-industrie. Indien er in het
gebied woningbouw zou worden overwogen, dan zal er opnieuw een onderzoek moeten plaatsvinden.
Mieke Hoek: in de bevindingen 2011 staat dat er geen grondwater mag worden opgepompt en dat dat nog 6
jaar gemonitord moet worden. Er zijn testen is gedaan maar de uitkomsten daarvan zijn nog niet
bekendgemaakt. De heer Cats (Gemeente SV) heeft zelfs toegegeven dat er bij een van de peilbuizen een
toename is van de vervuiling (gif-ophoping). Momenteel wordt er geen verontreiniging geconstateerd en is
vastgesteld dat de bestaande verontreiniging dateert uit de jaren ’50/’60.
Mieke Hoek: is bezorgd over het feit dat de spoedeisendheid van de verontreiniging binnen een jaar tijd is
vervallen en vraagt zich af hoe dat mogelijk is.
Mevrouw van Dijk zal het nieuwste rapport hierover aan Mieke Hoek doen toekomen.

Mieke Hoek stelt verder ter sprake het vreemd te vinden dat de analyse/testen zijn uitgevoerd door
onafhankelijke adviesbureaus die door Greif betaald worden.
Mevrouw van Dijk geeft aan dat het RUD niet bepaalt welk onderzoeksbureau wordt geselecteerd, maar dat
het bedrijf dat de vervuiling veroorzaakt, dit zelf moet regelen. Het dient echter wel een onderzoeksbureau te
zijn dat geaccrediteerd is als controleur. Voor Greif heeft CSO het onderzoek uitgevoerd.
e) Buslijn 122
Presentatie door Mieke Hoek, gemeenteraadslid SV en Provinciale Statenlid voor Provincie Utrecht.
Tien jaar geleden is er zwaar gelobbyd om Buslijn 122 in het Ov-systeem te krijgen. Deze ringlijn gaat via
Kerklaan en ontsluit daarmee de noordkant van de gemeente SV.
In kader van de bezuinigingen is besloten de zogenaamde dunne lijnen (onderliggende lijnen) weg te saneren.
Volgens de norm moeten er minimaal 6 mensen in een bus zitten, ook in de kleine bussen. Indien aan dat
criterium niet wordt voldaan, kan bepaald worden dat een lijn wordt gestopt, zoals nu het geval is.
Door herindeling van gemeente is er een splitsing ontstaan in het aanbieden van openbaar vervoer door
enerzijds de gemeente en anderzijds de provincie. Het gemeentelijke vervoersbedrijf werd uiteindelijk
opgeheven. In de nieuwe Europese aanbesteding die dit jaar is gedaan, is buslijn 122 meer niet meegenomen.
Mieke is voornemens om tijdens de presentatie van de voorjaarsnota door de Provincie dit onderwerp aan te
snijden. Tevens is zij van plan een enquête uit te schrijven voor de kernen Vreeland, Nigtevecht en Loenen aan
de Vecht waarin inwoners naar hun mening wordt gevraagd m.b.t. het verdwijnen van de buslijn. Middels de
enquêtes tracht Mieke voldoende gegevens te krijgen om redenen te geven waarom de lijn wel moet blijven.
De Dorpsraad zal in overleg met Mieke ook op de website aandacht besteden aan dit onderwerp.
Irene Huisman merkt op dat de Provincie een brief hierover aan de DR Nigtevecht heeft gestuurd, maar deze
brief geeft geen echte verduidelijking. Mieke zal het document, waarin is aangegeven dat de buslijn niet is
meegenomen in de concessie, doorsturen naar de DR Vreeland, zodat dit op de website gepubliceerd kan
worden.
Tot slot wordt nog voorgesteld dat een DR-bestuurslid met Mieke meegaat voor het gesprek dat zij heeft met
Jacqueline Verbeek van de Provincie Utrecht.
Aginus dankt Mieke voor haar bijdrage aan dit thema.
4. Rondvraag/wvttk
Rijk Zeldenrijk: hoe is de situatie omtrent de fijnstofconcentratie op dit moment?
Wim Cats (Gemeente SV) antwoordt dat hij namens milieuzaken Stichtse Vecht bezighoudt met de
luchtkwaliteit. Op nationaal niveau wordt bijgehouden hoe het met de luchtkwaliteit in gesteld is, wat via de
NSL-monitoring op internet gevolgd kan worden. NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit.
De luchtkwaliteit in 2015 is weergegeven en dat er in de Stichtse Vecht geen knelpunten zijn en dat aan de
nationale grenswaarden (< 35 μg/m3) wordt voldaan.
Rijk Zeldenrijk: de rekenmodule houdt in principe alleen rekening houdt met N201, terwijl Vreeland ook te
maken heeft met invloed vanuit het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) bij zuidwesten wind en de A2.
Wim Cats geeft aan dat in de rekenmodule rekening gehouden wordt met alle wegverkeer in de omgeving van
Vreeland maar dat hij niet weet of ook luchtvervuiling vanaf het ARK is meegenomen. Er heeft wel een
‘snuffelpunt’ bij het ARK gestaan en dat heeft geen verhoging aangegeven.
Jasper Folmer: bedankt mevrouw van Dijk voor haar toelichting namens RUD. Jasper geeft aan zich te hebben
verdiept in het dossier Greif. In 2014 heeft hij, samen met 90% van de omwonenden, een actualisatieverzoek
ingediend bij de gemeente inzake de verleende vergunning aan Greif en de wet milieubeheer. Hij nodigt
mevrouw van Dijk uit om met een frisse blik naar de huidige situatie en naar de toekomst te kijken en om
daarbij de verleende vergunning, die gezien de lokale omstandigheden niet verantwoord is, in ogenschouw te
nemen. Jasper richt zijn vraag rechtstreeks tot het RUD om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane
situatie.
Wim Cats merkt op dat de actualisatieverzoeken de wet milieubeheer betreffen en dat de
verantwoordelijkheid ligt bij gemeente en de omgevingsdienst en dat de gemeente advies bij RUD inwint.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de Thema Avond om 22:00 uur onder dankzegging van ieders inbreng in de discussie.

