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Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 03-11-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35
Digitale vergadering 1
Digitale vergadering

0

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.

1.
Opening
19:30

0

2.
Spreekrecht inwoners
19:30

0

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 2 november 2020, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.
Vaststellen van de agenda
20:00

1

4.
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 en 30 september 2020
20:05

1

5.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
20:05

0
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6.
Ingekomen stukken en mededelingen.
20:35

2

Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 2
november 2020, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
Overzicht ingekomen stukken

20:40 Hamerstukken

0

7.

3

Benoeming leden RvT Wereldkidz
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: jody.van.eijnatten@stichtsevecht.nl
De voorzitter van het college van bestuur van Wereldkidz heeft de gemeente verzocht om 2 leden te
benoemen voor de Raad van Toezicht.
De commissie Sociaal Domein van 6 oktober 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

8.

Vaststellen bestemmingsplan Mijndensedijk 11a Loenen aan de Vecht
Hamerstuk

5

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.
De commissie Fysiek Domein van 6 oktober 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

9.

Bestemmingsplan Vreelandseweg 42 in Nigtevecht
Hamerstuk

11

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.
De commissie Fysiek Domein van 6 oktober 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

10.

Toekomstvisie bedrijventerreinen.
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
In de visie wordt gekeken naar de toekomsbestendigheid van de negen bedrijventerreinen in de
gemeente. Waar liggen de opgaven, wat is de visie daarop en wat betekent dit voor de individuele
terreinen.
De commissie Fysiek Domein van 13 oktober 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld,
tenzij Het Vechtse Verbond alsnog aan zal geven dat dit een bespreekpunt moet worden.
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20:45 Bespreekstukken

0

11.
Burgerinitiatief “rust in ons buitengebied” Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen a/d Vecht
20.45 Bespreekstuk

3

Portefeuillehouder: Ap Reijnders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Een burgerinitiatief is ingediend met betrekking tot een voorstel dat voor dezelfde raadsvergadering
geagendeerd is. Conform de verordening burgerinitatief wordt nu alleen maar een procesvoorstel
gedaan.

12.
Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te
21.05 Loenen aan de Vecht
Bespreekstuk

8

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 commissie Fysiek Domein van 12 oktober 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Discussiepunten zijn de geluidsoverlast en de vraag of een juiste ruimtelijke ordening is toegepast.

13.
Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen
21.50 Bespreekstuk

8

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.
De commissie Fysiek Domein van 12 oktober 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Discussiepunt is onvoldoende draagvlak bij omwonenden.
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14.
75
min

Vastgoednota.
Advies uitbrengen aan de raad

19

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Inge te Kulve
De Vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als
eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het beleidskader
voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische
vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota
geactualiseerd.
De commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Discussiepunten betreffen de aangekondigde moties en amendementen, het proces en het mandaat.
Het raadsvoorstel is in oorspronkelijke versie aan de raad worden aangeboden, zonder verwerking
van de inhoud van de concept amendementen waar overeenstemming over was.

15. 5
min

Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer gemeente Stichtse Vecht 2020-2029
Hamerstuk

3

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Arjo Verweij
Betreft het beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029, met daarin opgenomen scenario 2
(de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform de Vastgoednota 2020 af) als beleidskader.
De commissie Fysiek Domein van 14 oktober 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
Het besluit kan pas worden genomen na vaststelling van de vastgoednota.

16.
20
min

Motie vreemd aan de agenda, besluitvorming rondom de aanpassing van de N201, in het bijzonder
over de voorstellen met betrekking tot het knooppunt Loenersloot

1

Sluiting

0

N.B.
Openbaar

0

N.B.:Gezien de lengte van de agenda en afhankelijk van het verloop van de vergadering bestaat de
kans dat de vergadering wordt geschorst en op woensdag 4 november wordt voortgezet. Omstreeks
22.30 uur zal hiervoor de balans worden opgemaakt.

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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