
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 12-10-2020 19:30 uur 
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

Digitale vergadering 1
Digitale vergadering 

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is 
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.
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1. 
19:30

Heropening. 0

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 0

3. 
19:30

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning hondenpension in Loenen aan de Vecht. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman en Stefan Ralovic
De rechtbank heeft geoordeeld dat de door het college verleende omgevingsvergunning voor een 
hondenpension op Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht niet past binnen de algemene 
verklaring van geen bedenkingen van de raad. De rechtbank biedt het college de mogelijkheid om 
alsnog een verklaring van geen bedenkingen aan de raad te vragen.

De insprekers zijn in de vergadering van 6-10-2020 aan het woord geweest. Daarna is de 
behandeling van dit agendapunt geschorst. Deze avond wordt de behandeling voortgezet met het 
debat in de commissie en, indien gewenst, de mogelijkheid van een slotwoord door de insprekers.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
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4. 
20:30

Bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
Betreft de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op het perceel Wilhelminastraat 31-35 
in Breukelen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, waarvan een ondertekend door meerdere 
personen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

De insprekers zijn in de vergadering van 6-10-2020 aan het woord geweest. Daarna is de 
behandeling van dit agendapunt geschorst. Deze avond wordt de behandeling voortgezet met het 
debat in de commissie en, indien gewenst, de mogelijkheid van een slotwoord door de insprekers.
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21:15 Sluiting. 0
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