
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 14-05-2019 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 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het 
spreekrecht tot maandag 13 mei 2019, 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

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 1

3. 
19:35

Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen. 

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet 
geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 
5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 13 mei 2019, 12:00 uur door 
een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer 
en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

0

4. 
19:50

Bestemmingsplan Hoofdgebouw De Kwekerij in Maarssen. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Stefan Dagostino
Betreft het wijzigen van de bestemming van het hoofdgebouw van één naar twee woningen op de 
woningbouwlocatie "De Witte van Scholten", aan de Huis ten Boschstraat in Maarssen.
Tegen dit bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl

5. 
20:10

Bestemmingsplan Straatweg ong. naast 75 in Breukelen. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Charlotte Spaan
Betreft het realiseren van een nieuwe vrijstaande woning op een perceel tussen Straatweg 73 en 75 
in Breukelen. Dit perceel was tot voor kort onderdeel van de tuin behorende bij de woning Straatweg 
75. Er is tegen dit bestemmingsplan één zienswijze ingediend.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

7

6. 
20:40

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tomas de Smet
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een gevolg van de gemeentelijke herindeling 
waarbij de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn opgeheven en zijn samengegaan in de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden is rechtsopvolger van de 
gemeente Vianen en maakt deel uit van de provincie Utrecht.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

3

7. 
21:00

Nieuwbouw brandweerpost Nieuwer ter Aa 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Jeroen Willen Klomps
Behandelend ambtenaar: Jan de Boer
Voorgesteld wordt het perceel op de hoek Dorpsstraat-Ter Aaseweg aan te wijzen als locatie voor de 
nieuwe brandweerpost te Nieuwer ter Aa.

2

21:20 Sluiting. 0

Ter kennisname 0

a. Ontwerpbestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum en Zuidblok. 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Sylvia Lutters
Betreft de gebiedsontwikkeling van het Zuidblok met o.a. 36 sociale huurwoningen, 4 
grondgebonden koopwoningen en 9 koopappartementen, en een Kindcentrum met twee 
basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO.

30

b. Trendlijnen Stichtse Vecht. 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
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