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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 07-01-2020 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

0

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 6 januari 2020, 12:00 uur.
Technische vragen

0

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

0

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.
1.
19:30

Opening.

0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.

0

3.
19:35

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen.

0

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 6 januari 2020, 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.
4.
19:50

Overlast bomen in de Keizerskroon en Stinzenlaan in Breukelen.

1

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Patrick van der Hart
Naar aanleiding van de inspraak van de heren Suurhoff en Van Schaik in de commissie Fysiek
Domein van 15 oktober 2019, betreffende de overlast die zij ondervinden van de bomen in de
Keizerskroon en Stinzenlaan in Breukelen, is door de voorzitter van de commissie toegezegd het
presidium te vragen dit onderwerp voor de commissie Fysiek Domein te agenderen.
5.
20:10

Brief Fujitsu inzake de herontwikkeling van Het Kwadrant in Maarssenbroek.

1
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Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Ilse Vaartjes
Brief Fujitsu waarin zij hun bezwaren kenbaar maken tegen het herbestemmen van het door hen
gedeeltelijk gehuurde kantoorpand, naar woningen en meer in het bijzonder naar
studentenhuisvesting.
De brief is in de raadsvergadering van 1 oktober 2019 voor kennisgeving aangenomen.
Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt de brief geagendeerd voor de commissie Fysiek
Domein.
6.
20:30

Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek.
Advies uitbrengen aan de raad

9

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Ilse Vaartjes
Betreft de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie
ruimte voor ongeveer 1500 tot 2300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen),
waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
7.
22:00

Peiling Programma Economie 2020-2023.
Peilen draagvlak

0

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Emma Steenbergen
Peilnota over het Programma Economie 2020-2023. Het Programma Economie is een
uitvoeringsprogramma en daarom gemandateerd aan het college. Gezien de grote belangstelling
van de raad voor het thema economie wil het college de doelen van het Programma Economie
peilen bij de raad. De peilpunten zijn:
1. Bent u voorstander van de drie doelen uit het Programma Economie 2020-2023?
2. Bent u voorstander van het voorgenomen besluit van het college om het Programma Economie
2020-2023 vast te stellen?
Doel: de mening van de raad peilen over de doelen van het Programma Economie 2020-2023.
22:30

a.

Sluiting.

0

Ter kennisname

0

Ontwerpbestemmingsplan De Vecht.
Ter kennisname

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
Betreft het ontwerpbestemmingsplan De Vecht, voorheen het voorontwerpbestemmingsplan
"Ligplaatsen De Vecht".
b.

Begrotingswijzigingen Gemeenschappelijke Regeling AVU.
Ter kennisname

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Indienen van een zienswijze met betrekking tot de 2e begrotingswijziging van 2019 en de 1e
begrotingswijziging van 2020 van de Gemeenschappelijk Regeling AVU Afval Verwijdering Utrecht /
toerekening van de PMD vervuiling.
c.

Ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 19a en 19 b in Maarssen.
Ter kennisname

5

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
Betreft sloop van een groot deel van de kassen en realisatie in de resterende kassen van een
natuurgeneeskundig gezondheidscentrum.

Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl
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