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Boa's per 1 januari 2023 uitgerust met bodycams 
 

De afgelopen jaren is het takenpakket van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de openbare ruimte 

(domein I) uitgebreid. Zo houden boa’s zich steeds meer bezig met o.a. parkeerproblematiek, handhaving tijdens 

evenementen en handhaving van de Alcoholwet. Speciale jeugdboa’s richten zich op jeugdoverlast in de 

gemeente.  

Naast de uitbreiding van het takenpakket van de boa’s, hebben we ook te maken met verharding van de 

samenleving. De afgelopen jaren is er in Stichtse Vecht een trend te zien waarbij boa’s vaker te maken krijgen met 

verbale – en (in mindere mate) fysieke agressie. De boa’s in Stichtse Vecht geven aan dat zij vaker in een situatie 

terecht komen waarin een bodycam gewenst is. 

 

Ervaringen elders leren dat het gebruik van een bodycam de volgende postieve effecten heeft: 

 

 Uit onderzoek blijkt dat boa’s zich tijdens hun werk veiliger voelen door het dragen van een bodycam. Dit 

komt omdat is gebleken dat een bodycam een de-escalerend effect heeft op agressie en geweld door 

burgers; 

 Wanneer een boa in een situatie terecht komt waarbij aangifte wordt gedaan door één van de partijen, 

zorgt een bodycam voor bewijslast; 

 Het dragen van een bodycam wordt door boa’s als erg prettig ervaren. De boa’s van Stichtse Vecht geven 

aan dat zij binnen hun werk vaker in een situatie terecht komen, waarbij een bodycam gewenst is en ook 

graag uitgerust willen worden met een bodycam. 

 

De bodycam zal enkel gebruikt worden voor de volgende doelen: 
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 De de-escalerende werking op straat; 

 Bewijslast bij aangifte van een incident bij de politie;  

 In het geval dat een persoon die gefilmd is, een verzoek tot inzage doet.  

 

Om de veiligheid en weerbaarheid van de boa’s te vergroten, heeft het college van burgemeester en wethouders, 

onder voorbehoud van instemming door de OR, besloten dat de boa’s per 1 januari 2023 zullen worden uitgerust 

met een bodycam. 

 

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

 

Collegebesluit aangaan nieuw Convenant en 

Dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht 
 

Op 15 november 2022 heeft het college besloten om per 1 januari 2023 een nieuw convenant met het 

Routebureau in de provincie Utrecht aan te gaan. Met het Routebureau wordt daartoe ook een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Uitvoering van de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst geschiedt 

door deelname aan de gemeenteschappelijke regelingen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap 

Loosdrecht. De portefeuillehouder verantwoordelijk voor toerisme, recreatie en regionale samenwerking zal 

namens de gemeente Stichtse Vecht op 25 november 2022 het convenant ondertekenen. 

 

Sinds 2018 beheert het Routebureau Utrecht de regionale bewegwijzerde recreatieve routenetwerken voor fietsers, 

wandelaars en recreatievaart in de provincie Utrecht. Het Routebureau is daarbij verbinder tussen provincie, 

gemeenten, routeontwikkelaars, terrein beherende organisaties, gebiedseigenaren, marketingorganisaties en 

overige partijen die betrokken zijn bij de opzet, instandhouding en gebruik van recreatieve routes. 

 

Afgelopen jaren was het Routebureau operationeel onderdeel van Recreatie Midden Nederland (RMN), tevens 

uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen. In verband met de aanstaande opheffing van RMN per 1 januari 

2023 is gezocht naar een nieuwe organisatievorm waarbij de samenwerking tussen provincie en gemeenten 

gelijkwaardig blijft en het Routebureau vanuit dezelfde identiteit blijft functioneren. Per 1 januari 2023 zal het 

Routebureau worden ondergebracht bij de provincie Utrecht. Hiermee zijn de regionale routenetwerken voor 

fietsen, wandelen en varen in de provincie Utrecht ook voor de komende jaren gewaarborgd. 

 

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

 

Uitbreiding Hoogspanningsstation Breukelen Kortrijk 
 

Voor de energietransitie is een forse uitbreiding nodig van ons elektriciteitsnetwerk. Daarbij speelt het 

hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk een grote rol. Vandaag nog heeft TenneT beken gemaakt dat er 

congestie is in de Provincie Utrecht. Uitbreiding is dus noodzakelijk voor het verzwaren van het 

hoogspanningsnetwerk, zodat leveringszekerheid en transport van duurzame energie in de provincie Utrecht beter 

kunnen worden gewaarborgd.  

De uitbreiding is naar verwachting 4 hectare en vraagt een start van de benodigde procedures op korte termijn.   

 

Vanwege het grote (landelijke/provinciale) belang kan het college van burgemeester en wethouders zich vinden in 

het voorstel om provincie Utrecht te vragen een provinciale coördinatieregeling op te starten. Door beperkte 

beschikbare ambtelijke capaciteit en de prioriteit voor woningbouwprojecten kan de gemeente Stichtse Vecht dit 

project in de komende tijd niet zelf doen. De gemeente Stichtse Vecht zal actief de belangen van de bewoners 

blijven vertegenwoordigen in ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met de provincie en TenneT. In de bijlagen 
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vindt u de brief van het Ministerie van Economische Zaken  en onze reactie daarop. Wij zullen u regelmatig 

informeren over de voortgang van dit traject.  

 

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

 

Robuust RHCVV 
  

In deze brief wordt u geïnformeerd over het feit dat de bestuurlijke overeenkomst inzake een Robuust Regionaal 

Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) vertraging heeft opgelopen.  

 

De gemeente Weesp is recent met Amsterdam gefuseerd en als gevolg daarvan stapt Weesp uit de samenwerking 

met RHCVV. Daarop is een onderzoek gestart naar de toekomst van RHCVV.  

 

De onderzoeksopdracht behelst een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Regionaal Historisch 

Centrum Vecht en Venen als gemeenschappelijke regeling. 

 

De Gemeenteraad zou hierover geïnformeerd worden in het vierde kwartaal van 2022. Aangezien de oplevering 

van het rapport vertraging heeft opgelopen zal de afstemming hierover met de portefeuillehouders plaatsvinden in 

december 2022. In het eerste kwartaal van 2023 zal de Raad hierover nader geïnformeerd worden.  

  

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

 

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Stichtse 

Vecht 2022 ter inzage 
Portefeuillehouder: Dick Polman 

 

Voor negen locaties in de gemeente is een verzoek ingediend een postzegelbestemmingsplan vast te stellen. Het 

college heeft besloten deze verzoeken te verzamelen in één bestemmingplan, het Verzamelplan Stichtse Vecht 

2022. Het ontwerp bestemmingsplan Verzamelplan Stichtse Vecht 2022 wordt met ingang van donderdag 18 

november 2022 gedurende 6 weken in het kader van zienswijzen voor eenieder ter inzage gelegd. Om uw raad 

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

aan u voor. 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/2022-11-16-Brief-EZK-Geredigeerd.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/2022-11-16-Reactiebrief-EZK-Geredigeerd.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1904.BPVerzamelpl2022SV-ON01

