
Commissie Fysiek Domein
Agenda

Datum 13-02-2018
Aanvang 19:30
Locatie Maarssenzaal
Griffier Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346-254273
Voorzitter Harry Noltes

Spreekrecht

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

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.

Aanvangstijden

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

1 19:30 uur Opening.

2 19:30 uur Vaststellen van de agenda.

Portefeuillehouder: Linda van Dort

3 19:35 uur Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU). (Hamerstuk)

Betreft: het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling AVU en het college van B&W toestemming verlenen om
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling AVU vast te stellen.

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

4 19:45 uur Stand van zaken toezeggingenlijst portefeuillehouder Linda van Dort.

Mogelijkheid om vragen te stellen over de voortgang van de openstaande toezeggingen.

Portefeuillehouder: Franko Živković-Laurenta



5 19:55 uur Bestemmingsplan Locatie Mastenbroek, Breedstraat in Maarssen. (Bespreekstuk)

De realisatie van 11 grondgebonden woningen, 5 appartementen, een restaurant en een commerciële ruimte op
het terrein van autobedrijf Mastenbroek aan de Breedstraat in Maarssen.

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

6 21:00 uur Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan De Werf.

Het college heeft de raad in een Raadsinformatiebrief gemeld dat het besluit is genomen om de procedure van het
bestemmingsplan De Werf te stoppen.

Doel: informeren van de raad over het besluit en de vervolgstappen.

7 21:30 uur Stand van zaken toezeggingenlijst portefeuillehouder Franko Živković-Laurenta.

Mogelijkheid om vragen te stellen over de voortgang van de openstaande toezeggingen.

8. 21:40 Moties Lokaal Liberaal - percelen Westbroekse Binnenweg 86-88 en D66 - Pilot Ruimte-voor-Ruimte

De moties zijn ingediend bij het bestemmingsplan Maarseveense Plassen en aangehouden tot de bespreking in
de commissie fysiek domein heeft plaatsgevonden.

In de raad is aandacht gevraagd voor:

- de toetsing door de provincie van een pilot Ruimte-voor-Ruimte;

- het bestaande beleid van lintbebouwing.

22:30 uur Sluiting.
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