
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 11-09-2018 19:30 uur 
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

Maarssenzaal
Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

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

2 
19:30

Vaststellen van de agenda. 1

3 
19:35

Verordening bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 2019-2023. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Susanne Dix
Doel van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling in de betreffende zone. De verordening regelt 
de heffing en invordering van de BIZ-gelden. De opgebrachte gelden worden als subsidie verleend 
aan de vereniging BIZ-Breukelen voor de uitvoering van het BIZ-plan.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

4

4 
19:50

Toekomstvisie Kievitsbuurten. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De toekomstvisie biedt een integrale basis voor de uitvoering en ontwikkeling van beleid op het 
gebied van landschapsbehoud, natuurontwikkeling, verbetering waterkwaliteit en 
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl

recreatieontwikkeling in en rond de Kievitsbuurten. Belangrijkste onderdeel is het legakkerherstel en 
de aanleg van duurzame rietoevers. De toekomstvisie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 
Oostelijke Vechtplassen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5 
20:30

Tussenrapportage verbeterplan groenonderhoud. 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Erik Broeke
Betreft de 2e tussenrapportage Verbeterplan groenonderhoud; periode 20 februari t/m 20 augustus 
2018.
Op verzoek van de fracties van de PvdA, Lokaal Liberaal en ChristenUnie-SGP geagendeerd voor 
de commissie Fysiek Domein. 
De fracties willen stil staan bij:
* het groenonderhoud bij veiligheids-/zichtlocaties langs fiets- en wandelpaden, uitritten, 
hondenuitlaatplaatsen, speeltuinen e.d.;
* de communicatie met inwoners;
* de terugkoppeling op meldingen via de Fixi app;
* de kwaliteit van de uitvoering van het groenonderhoud.
Doel: met de commissie stil staan bij de stand van zaken van de uitvoering van het verbeterplan.

0

6 
21:20

Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysiek Domein 2018. 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
Behandelend ambtenaar: Tomas de Smet
Het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein 2018 wordt de raad ter kennisname aangeboden. In de 
commissie Fysiek Domein van 15 mei 2018 is dit ter kennisnamepunt door de fractie van de PvdA 
ter bespreking gevraagd. In de commissie Fysiek Domein van 12 juni 2018 is dit onderwerp, wegens 
tijdgebrek, niet behandeld en uitgesteld tot de volgende vergadering.

4

7 
21:45

Actieplan Geluid. 
Peilen draagvlak

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Wim Cats
Op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai is de gemeente verplicht om elke vijf jaar een 
Actieplan Geluid te maken. In het Actieplan wordt aangegeven welke geluidsknelpunten er in de 
gemeente zijn, (knelpunten waarvoor de gemeente bevoegd gezag is) en welke mogelijkheden er 
zijn om (te) hoge geluidsbelastingen te reduceren.
Doel: de raad in de gelegenheid stellen om wensen en zienswijze kenbaar te maken aan het college. 
De commissie wordt gevraagd in te stemmen met de plandrempels en het beleid dat bij 
(grootschalige) werkzaamheden aan de weg wordt afgewogen en of de daar aanwezige knelpunten 
opgelost kunnen worden.

2

22:15 Sluiting. 0

Ter kennisname 0

a. (Ontwerp)begrotingswijziging 2018 en (ontwerp)begroting 2019 van de ODrU. 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tomas de Smet
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