
 
 
Schriftelijke vragen VVD De Ronde Venen (14 augustus 2018) 
 
Veiligheidszaken/ APV/ verkoop gemeentelijke 
eigendommen 
 
BOA’s 
Uit de publicatie op overheid.nl hebben wij vernomen dat er zes BOA’s 
(handhavers) vanuit Utrecht zijn aangesteld om op ons grondgebied op te 
kunnen treden.  
 
Vragen m.b.t. BOA’s:  

1. Wanneer zien we deze boa’s daadwerkelijk op straat verschijnen en wat zijn de eerste 
prioriteiten waar ze aandacht aan gaan geven?  

2. Worden deze zes BOA’s ook ingezet voor de aanpak illegale bebouwing op de plassen?  
3. Gaat er communicatie plaatsvinden over de inzet van deze BOA’s (handhavers) inclusief hun 

herkenbaarheid om inwoners te informeren? 
 
Invoering opkopers register 
In het AD van 25 juni jl. staat te lezen dat onze gemeente het Opkopers Register 
in zal voeren. 
 
Vragen m.b.t. invoering opkoopregister:  

1. Met ingang van wanneer zal dit naar verwachting gaan gebeuren? 
2. Is er een specifieke aanleiding voor het invoeren? 

 

 Bron: AD Groene hart 
 
Verkoop gemeentelijke, niet voor de publieke taak bestemde, 
eigendommen en tussentijdse handhaving 
In de programmarekening 2017 staat op pagina 162 een lijst opgenomen met 
gemeentelijke gronden en gebouwen die niet voor de publieke taak bestemd zijn. 
De inleidende tekst geeft aan dat er een voornemen is om (een deel?) van de 



genoemde eigendommen te verkopen. Transparantie over het te doorlopen 
proces is wat ons betreft belangrijk. Alle eigendommen zullen, tot eventuele 
verkoop, beheerd moeten worden zodat er niet door middel van “landjepik” kan 
worden toegeëigend.  
 
Vragen m.b.t. lijst niet voor de publieke taak bestemde eigendommen:  

1. Voor welke eigendommen van de lijst is het voornemen om deze te verkopen en hoe is de 
selectie tot stand gekomen?  

2. Wanneer is het de bedoeling om de eigendommen te gaan verkopen en wanneer worden wij 
hier als raad verder over geïnformeerd?  

3. Is er momenteel sprake van onrechtmatige toe-eigening van gemeentelijke eigendommen? 
4. Is er toezicht op de eigendommen zodat toe-eigening voorkomen kan worden?  

 
Straatverkoop 
Het valt op dat er verkopers van de zogenaamde daklozen- en/of straatkrant bij 
de ingang van de winkelcentra staan. Hiernaast komt het voor dat er verkopers 
van kranten (en andere abonnementen) rondom de winkelcentra staan en 
mensen actief aanspreken.  
 
Vragen straatverkoop:  

1. Wordt de (wijze van) verkoop door “losse partijen” in de verschillende centra gemonitord?  
2. Zijn er afstemmingsmomenten met de ondernemersverenigingen over de ervaring en 

wenselijkheid van verkopers?  
3. Is er oog voor het publieks- en winkeliersvriendelijk maken van verkoop zodat het bijdraagt 

aan een levendige en prettige winkelervaring? 
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Brandweer 
 
Brand zonnepanelen 
Wij hebben kennisgenomen van een brand in 
Vinkeveen die volgens de media, op aangeven 
van de Veiligheidsregio, ontstaan zou kunnen 
zijn als gevolg van oververhitting van de 
zonnepanelen. Dit zou vermoedelijk zijn 
gekomen door een combinatie van warme 
buitenlucht en aanhoudende brandende zon. 
De dag na de brand wilde een andere 
voorlichter zich overigens niet meer wagen 
aan deze uitspraak. Wel gaf die woordvoerder 
aan dat er een onderzoek gestart zal worden 
waarbij ook gekeken zal worden naar de 
omgang met dit soort branden met nieuwe 
techniek. Deze brand is ontstaan bij een 
recent opgeleverde woning in de nieuwe wijk 
Vinkeveld waar veel panelen zijn geplaatst.           Bron: AD Groene hart 
 
Vragen branden zonnepanelen:  

1. Is de oorzaak van de brand al definitief bekend?  
2. Is er een gevaar voor de andere woningen die op Vinkeveld staan?  
3. Zorgen zonnepanelen voor een verhoogd risico op brand?  
4. Zijn er extra risico’s bij brand waar zonnepanelen bij betrokken zijn waar inwoners (en 

brandweer) van zouden moeten weten (bijvoorbeeld elektrocutiegevaar, vrijkomen 
gevaarlijke stoffen)?  

 
Experiment brandweer 
In de programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is er 
980.000 euro voor een experiment opgenomen. Het idee is om 2 flexibele 
eenheden met ieder 4 personen in te zetten om te voorkomen dat opkomsttijden 
niet gehaald worden en hiermee de paraatheid op peil te houden tussen 06.00 
uur en 18.00 uur. Zij zullen volgens de omschrijving worden ingezet op die 
locaties waar het risico het hoogst is. 
 
Vragen experiment brandweer:  

1. Zijn de vrijwilligers van onze posten vooraf ook betrokken bij het nadenken over knelpunten 
in de paraatheid en specifiek bij de beoogde opzet van dit experiment?  

2. Wat zijn de locaties waar het risico het hoogst is in onze gemeente?  
3. Wat betekent dit experiment voor “onze” vrijwilligers en de paraatheid van de vier posten 

binnen onze gemeente?   
4. Wat gaan dit experiment onze inwoners en ondernemers opleveren/ wat gaan zij hiervan 

merken?  
 

 



 
Jeugdbrandweer voor Abcoude 
Tijdens de raadsinformatieavond bij de brandweer kwam naar voren dat de 
jeugdbrandweer onder andere een goot succes is als “kweekvijver” voor de 
korpsen. Dit blijkt ook uit het feit dat de posten met een jeugdkorps, zijnde 
Mijdrecht en Vinkeveen, binnen onze gemeente op sterkte zijn of zelfs een 
wachtlijst hebben. Het is bekend dat de post Abcoude al langere tijd dringend op 
zoek is naar nieuwe vrijwilligers om de paraatheid weer te kunnen garanderen.  
 
Vraag jeugdbrandweer:  

1. Is er binnen de VRU overwogen om een jeugdbrandweer in Abcoude op te zetten of om de 
andere jeugdkorpsen dusdanig te faciliteren dat er gericht jeugdleden uit Abcoude geworven 
kunnen worden met oog op toekomstige aanwas?  
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Recreatie 
 
Camperplaatsen en recreatie 
Steeds vaker zien we mensen recreëren met een camper. Een 
ontwikkeling die gaande is en waarvan de vraag is of wij hier als gemeente op in 
zouden moeten spelen. Tot op heden hebben wij, voor zover ons bekend, alleen 
een parkeerplaats voor campers langs de rondweg. Een sobere plaats zonder 
voorzieningen.  
 
Om een aantrekkelijke gemeente te zijn en toerisme naar ons toe te 
trekken is het van belang om goede faciliteiten te bieden aan 
recreanten met verschillende behoeften. Wat de VVD betreft zou dit 
zoveel mogelijk aan ondernemers en inwoners zelf moeten worden 
overgelaten. In onze gemeente hebben wij hotels, campings en 
recreatiewoningen. Camperplaatsen hebben wij echter maar zeer 
beperkt. Op de gemeentelijke website is er niets te vinden op de 
zoekterm camper en beperkt over recreatiemogelijkheden. 
 
Vragen camper plaatsen:  

1. Wat is de visie van het college over meer plaatsen voor campers?  
2. Is het gewenst om, eventueel met ondernemers, meer plaatsen te 

ontwikkelen, en tegelijk in te spelen op trends zoals betaalde staanplaatsen 
inclusief diensten als water en stroom aansluiting, en de trend om ook hier 
zelfvoorzienende (autarke) caravans toe te laten? 

3. Wat doen wij aan actieve promotie van onze gemeente op gebied van 
recreatie en toerisme in z’n totaliteit?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: AD Groene hart & de 

Telegraaf 



 
 
 
Vinkeveense plassen 
Wij zijn trots op onze Vinkeveense plassen maar maken ons tegelijkertijd ook 
zorgen. Het water is schoon, inmiddels te schoon? Zoals onze partijgenoot 
mevrouw Roosendaal in de raadsvergadering van 22 februari jl. aangegeven 
heeft zetten wij vraagtekens bij het continu verbeteren van de waterkwaliteit. De 
vraag is namelijk of de plassen niet voedselarm worden wat de ecologische 
waarde schaadt. Wij vangen signalen op dat de visstand toch nog steeds lijkt al 
te nemen en hiermee ook het aantal vissers terugloopt. De vraag die hiermee 
opkomt is of we nog wel op de goede weg zijn? Wat is de huidige stand van 
zaken op gebied van de kwaliteit van de plassen en wat is de huidige visstand? 
Moeten we nog steeds doorgaan met defosfateren en andere maatregelen om 
verder te verbeteren of heeft dit juist een averechts effect of de onderwaterflora 
en fauna? 
 
Vragen Vinkeveense plassen:  

1. Wat is de huidige kwaliteit van het plassenwater?  
2. 2. Is er nog recent onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de visstand en de flora en fauna 

onder water? 
 
Waterlinie en Unesco erfgoed 
Nu niet alleen de stelling van Amsterdam maar naar verwachting ook de 
Waterlinie onder het Unesco erfgoed gaat vallen zal het toerisme in en rond onze 
gemeente naar verwachting toenemen. Dit geeft kansen voor onze ondernemers 
en dit kan zorgen voor meer werkgelegenheid. Mogelijk zullen hier wel 
voorzieningen voor moeten worden getroffen en actief aandacht aan gegeven 
moeten worden (promotie).  
 
Vragen ontwikkelingen Unesco erfgoed:  

1. Zijn wij als gemeente betrokken bij de voorbereiding en de mogelijke effecten?  
2. Is er in samenspraak met ondernemers gekeken naar de behoefte om meer toeristen naar 

ons toe te kunnen trekken?  
3. Zijn er te verwachte aanpassingen noodzakelijk, te denken aan parkeerfaciliteiten, 

fietsenstallingen met bepaalde voorzieningen, extra verblijfplaatsen?  
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Honden 
 
Hondenbeleid 
Sinds kort worden alle vuilnisbakken voorzien van stickers waarop 
afbeeldingen te zien zijn die aangeven dat hondenpoep opgeruimd dient te 
worden en dat honden aangelijnd dienen te zijn zoals ook in de APV staat. De 
stickerplakkers zijn zo enthousiast dat deze zelfs (deels)op prullenbakken zitten 
die in “uitrengebieden” of buiten de bebouwde kom staan en waar honden dus 
juist niet aangelijnd hoeven te zijn. Er zijn ook extra vuilnisbakken geplaatst 
waarbij het vermoedelijke idee is dat hondeneigenaren de zakjes eenvoudiger 
weg kunnen gooien.  
 
Met enig speurwerk is er op de site van onze gemeente een boekje uit 2017 te 
vinden “Hond aanlijnen? Poep opruimen?” Hierin staan richtlijnen aangegeven 
waaronder onderstaande teksten:  

Hondenpoep, weg ermee!  

Iedereen, met of zonder hond, vindt poep aan zijn/haar schoenen vies. Hetzelfde geldt voor poep aan 
wielen van een rolstoel, kinderwagen of buggy. Hondenpoep op straat of in het groen is niet alleen 
vervelend 
en vies, maar ook ongezond. In hondenpoep zitten vaak eitjes van spoelwormen. Vooral kleuters 
kunnen daardoor makkelijk besmet raken. In de hele gemeente De Ronde Venen geldt een 
opruimplicht. Dat betekent dat u overal zelf de poep van uw hond moet opruimen. Zorg er daarom 
voor dat u altijd een zakje meeneemt als u de hond uitlaat. Volle zakjes kunt u kwijt in alle 
afvalbakken. In elke gemeentelijke afvalbak mag u uw zakje met hondenpoep gooien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om de zakjes dicht te knopen? Dat scheelt een heleboel viezigheid en stank. Langs 
populaire uitlaatroutes staan op sommige plekken automaten met gratis zakjes.  

De locaties van de prullenbakken en de zakjesautomaten kunt u vinden op een kaart op de website 
van de gemeente (www.derondevenen.nl)  

Gratis hondenpoepzakjes  

U hoeft het niet alleen te doen. De gemeente helpt ook een handje. Dat doen wij door afvalbakken te 
plaatsen langs populaire uitlaatroutes. Ook staan er op verschillende plekken zakjesautomaten. 
Hondenbezitters kunnen ook gratis zakjes ophalen waarmee de uitwerpselen makkelijk op te ruimen 
zijn.  

De zakjes zijn af te halen bij: 
• hetgemeentehuis 
• de afvalbrengstations in Abcoude en Mijdrecht • deServicepunten  

2017 | Gemeente De Ronde Venen  

Vragen hondenbeleid:  
1. Zijn hondeneigenaren actief geïnformeerd middels een brief en als service voorzien van een 

rol met hondenzakjes? 



2. Waarom zijn er geen dispensers met hondenzakjes naast de vuilnisbakken geplaatst? 
(Volgens het informatieboekje op de site zou dit overigens wel op een aantal locaties het 
geval moeten zijn maar deze zijn via de kaart op de site niet terug te vinden. ) 

3. Worden de dispensers alsnog in iedere wijk worden toegevoegd?  
4. Kan er aandacht worden gegeven aan de juiste stickers op de juiste plaatsen? 


