
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 06-10-2020 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.

0

Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het 
spreekrecht tot maandag 5 oktober 2020, 12:00 uur.

0

Technische vragen 

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische 
vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een 
e-mailadres.

0

Aanvangstijden 

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht 
ruim van te voren aanwezig te zijn.

0

1. 
19:30

Opening. 0
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2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 0

3. 
19:35

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.

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

16

4. 
20:35

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.

15

5. 
21:15

Bestemmingsplan Mijndensedijk 11a in Loenen aan de Vecht. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman
Betreft het slopen van de bestaande woning met schuur en nieuwbouw van een woning met schuur 
op een andere plek op het perceel. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

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

5

6. 
21:45

Bestemmingsplan Vreelandseweg 42 in Nigtevecht. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Joop Bienefelt
Betreft wijziging van de bestemming "agrarisch met waarden" in "wonen met tuin". Het agrarisch 
bedrijf is door de vorige eigenaar beëindigd. De huidige eigenaren wonen op het perceel. Tevens 
realiseren van een atelier aan huis en in de toekomst een bed & breakfast. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend.

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

11

7. 
22:15

Openstaande moties en toezeggingen. 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Overzicht met openstaande moties en toezeggingen van wethouder Frank van Liempdt, binnen het 
Fysieke Domein.

2

22:25 Sluiting. 0
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Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

14 0346
info@stichtsevecht.nl
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