
Commissie Fysiek Domein
Agenda

Datum 16-01-2018
Aanvang 19:30
Locatie Breukelenzaal
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.

Portefeuillehouders: Franko Živković-Laurenta en Pieter de Groene

3 19.35 uur Ontwikkeling Daalsehoek.



Betreft: het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor de ontwikkeling Daalse Hoek, tussen Huis ten
Boschstraat, Dr. Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-dorp. Betreft nieuwbouw voor KBS De Pionier, een
nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21 sociale woningen, 6 twee onder één kap
woningen, 11 vrijstaande woningen en buitenruimte.

Doel: mogelijkheid voor debat en adviesuitbrengen aan de gemeenteraad.

N.B. 1: In dit voorstel zijn zowel aspecten op het gebied van onderwijs (Sociaal Domein) als op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling (Fysiek Domein) opgenomen. Voor beide woordvoerders is er gelegenheid om aan de
discussie deel te nemen.

N.B. 2: Voor de raads- en commissieleden ligt een drietal documenten geheim, op de griffie, ter inzage, t.w.: de
Grondexploitatie, de koopovereenkomst en het plan van aanpak.

In de commissie van 28 november 2017 heeft de commissie na de inspraakronde besloten om het voorstel niet
verder te behandelen, voordat de voorstellen n.a.v. het geluidsonderzoek met de klankbordgroep zijn besproken.
Het geluidsonderzoek is op 13 december met de klankbordgroep besproken. Vanuit de klankbordgroep is een
alternatief gepresenteerd.

In een memo reageert het college op het alternatieve voorstel vanuit de klankbordgroep. Het college concludeert
dat het alternatief geen lagere geluidsbelastingen oplevert.

Omdat het voorstel is gewijzigd, is er opnieuw de mogelijkheid van inspraak door inwoners.

4 21:15 uur Moties Afvalbeleid

In de raad van 19 december zijn drie moties over afvalbeleid verwezen naar behandeling in de commissie.

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

a Motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt - voorlopig stopzetten uitrol omgekeerd inzamelen

De motie is eerder besproken in de commissie en opo verzoek van Lokaal Liberaal daarna
aangehouden in de raad van 19 december 2017 i.v.m. de antwoorden van de portefeuillehouder.

b. Motie Maarssen 2000 - Praktische oplossing bij afvalscheiding

De motie is ingediend in de raad van 19 december 2017 en doorverwezen naar de commissie voor
inhoudelijke behandeling.

c Motie ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond en PvdA - aansluiting bij Statiegeldalliantie

De motie is ingediend in de raad van 19 december 2017 en doorverwezen naar de commissie voor
inhoudelijke behandeling.

5 22.00 uur Conceptmotie Het Vechtse Verbond - Aanlegsteiger in Bp De Vecht bij beschermd dorpsgezicht
Nogtevecht



Het Vechtse Verbond wil een motie indienen waarin het college wordt opgeroepen om geen aanlegsteiger op te
nemen in het Bp De Vecht bij Nigtevecht i.v.m. de status van beschermd dorpsgezicht.

6 22.15 uur Brief de heer A.W. Koot te Maarssen betreffende bezwaar tegen gevolgde procedure publicatie
bestemingsplan Zogweteringlaan.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks is deze brief in de raad van 19 december 2017 verwezen naar de
commissie.

22:30 uur Sluiting.
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